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0£ £1০86 7219.” আনীষি কার্লীইলের এই মতবাদে আমি বিশ্বাসী । উনিশ 

শতকের ৰাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের তাতৎ্পর্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে হোলে 

(সেই জাগরণের বিভিন্ন পর্বে ধারা সক্রিক্ন অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের 

প্রত্যেকের জীবনান্ুশীলন অপরিহাঁ্ । 

রমেশচন্দ্র দত্ত এমনি একজন ব্যক্তি । ছুঃখের বিষয়, তাঁর উত্তরপুরুষের নিকট 

তিনি অনেকখানি অবহেলিত, বিস্বতপ্রায় বললেও চলে । বাংল! ভাষায় আজ 
পর্যন্ত তাঁর বিষয়ে একখানি জীবনচরিত লেখা হয়নি ১ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার 
বিশেষ আলোচনাও সাম্প্রতিককালে হয় নি। ১৯৫৪ সালে একদিন নিবেদিতা- 

প্রসঙ্গে আচাঁধ যুনাথ সরকার আমাকে বলেছিলেন £ “ খদি পারো, রমেশ 

দত্তের একখান! জীবনী লিখো । অত বড়ো 175061155655] 1০9.0€7 আমাদের 

দেশে খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নি।” সেই থেকে শুরু হয় আমার 
রমেশ-চরিতান্ুশীলন । 

“176 ৮85 21209.) 0 1315 0৮23 0০০1১16. বমেশচন্দ্র সম্পর্কে ভগিনী 

নিবেদিতাঁর এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যে বিধুত হয়েছে তার সমগ্র জীবনের সুত্র | 

এই স্ত্র ধরেই আমি এই মনস্বী ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের মূল্য নিকপণ করতে 
প্রয়াস পেয়েছি । তাঁর বহুভঙ্গিম প্রতিভার অকৃপণ দানে উনবিংশ শতাব্দের 

দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাস এবং সমাজ-মানস কতদুর সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে, তারই 

পরিচয় আছে এই গ্রন্থে । 

»* ৰাগুইআটি রোড মণি বাগচি 
কলিকাতা--২৮ ও 



॥ মণি বাগচির অন্যান্য বই' ॥ 

ছোটদের ছত্রপতি গৌতম বুদ্ধ 
ছোটদের বার্ণর্ড শ বিজয়কষঃ 

ছোটদের প্রীঅরবিন্দ রামমোহন 
ছোটদের বিবেকানন্দ মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ছোটদের গৌতমবুদ্ধ বিচ্যাসাঁগর 

কাঁজলরেখ। মাইকেল 
লীলা-কঙ্ক কেশবচন্দ্র 

আমাদের বিদ্যাসাগর ' বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
নানাসাহেব মাচা ছরত.. 
সিপাহী বিভ্রোহ দিনা 
কেমন করে স্বাধীন হলাম নিবেদিতা-নৈবে্ঠ 
বাংলা সাহিত্যের পরিচয় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস 
মহাচীনে শ্রীনেহরু আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ 
রবির আলো সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র 
অমর-জীবন শিশিরকুমাঁর ও বাংল] থিয়েটার 
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॥ পরবর্তি বই ॥ 
সন্গাসী বিবেকানন্দ 

স্যর আশুতোষ 



॥ এক ॥ 

১৮৭১ সালে লগ্ডন থেকে এক কৃতবিদ্ঠ যুবক কলকাতায় তার কনিষ্টের 

কাছে এক চিঠিতে লিখছেন £ 

“ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রাচীন এবং মহৎ, কিন্তু তা সত্বেও আমাদের 

আধুনিক সভ্যতা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে । আশা করি 

যুরৌপ ও ইংলগ্রের, সঙ্গে আমরা যত বেশি মিশতে পারব, ততই বেশি করে 

কয়েকটি মহদগ্ণ এবং কয়েকটি মহৎ প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে গ্রহণ করব । 

যুরোপের এই শেষোক্ত প্রতিষ্টানগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এগুলে! 
আমাদের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় । যান্ত্রিক পণ্যোৎপাঁদনে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, 

গণতীস্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে এবং সামাজিক উন্নতিতে ভারতব্ধ যেদিন পৃথিবীর 

বাষ্রসমূৃহের মধ্যে স্থান লাভ করবে, আমাদের সম্তানগণের সম্তানেরাই সেদিন 

প্রত্যক্ষ করবে । ভারতের সেই দিনের প্রভাত অচিরেই দেখ! দিক ।” 

( অঙ্গবাদ ) 
এই যুবক রমেশচন্দ্র দত্ত । 
উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাঁসেব চরিব্র-চিত্রশালায় একটি অভিনব চিত্র; 

নিজস্ব মহিমায় দীপ্যমান একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র । তিন বছর বিলেতে 

অবস্থান করে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সিবিল সাবিস ও ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হয়ে ব্বদেশে ফিরবার সময়ে যুরোঁপীয় সভ্যতার পরিচয়ে মুগ্ধ রমেশচন্দ্রের 
বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর । বয়স কম হলেও দেখা যাচ্ছে যে, সেই বয়সেই 

তার মনে জেগেছে একটি উচ্চ আশা ও উজ্জ্বল ন্বপ্র। চিঠিখাঁনিতে তাঁরই 

প্রকাঁশ লক্ষ্য করা যায়। রমেশচন্দ্রের সেই উজ্জ্বল স্বপ্ন, সেই উচ্চ আশা 
নিঃসন্দেহে এক ইতিহাঁস-সচেতন ভবিষ্যতদ্রষ্টার কথ! আমাদের স্মরণ করিয়ে 

দেয়। তেইশ বছর বয়সের এক তরুণ সিবিলিয়ানের এই যে চিন্তার ধারা, 

ইহাঁই রমেশচন্দ্রের জীবনাদর্শকে, তার পরবন্তি জীবনের সকল কর্মকৃতিকে 
বোৌঝবার পক্ষে আমাদের সহায়তা করবে । | 



পমেশচন্জ্র 

রমেশ-প্রতিভাঁর কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য আছে, থা, স্বদেশের শিক্ষা, 

সাহিতা, সংস্কৃতির ওপর তাঁর গভীর অনুরাগ । উনিশ শতকের প্রত্যেকটি 
বরণীয় বাঙালি সম্তানের চরিত্র এই লক্ষণীক্রাস্ত। সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে 

ঘ্সমেশচন্দ্র ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি; তাই তার প্রখর ইতিহাঁস- 

বোধ তাঁকে করে তুলেছিল একজন বাস্তবধর্মী ও যুক্তিনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক । 
এ জিনিস ছিল রামমোহনে, ছিল মাইকেলের মধ্যে আর ছিল বঙ্গিমচন্দ্রের 

মধ্যে। কিন্তু রমেশচন্দ্র আরে! একটু এগিকে ঘেতে পেরেছিলেন । প্রাচীন 
হিন্দুসভ্যতার ওপর তিনি যে বইখান]। লিখেছেন তার ভূমিকায় তিনি বলছেন £ 

“অতীত ইতিহাঁসের সযত্ব ও সমালোচনামূলক অনুশীলন ভিন্ন জাতির মানস 
গড়ে ওঠে না, জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় ন।” অতীতের প্রতি অন্ধ মোহ 
জাতীয় চরিত্র বিকাশের পথে যে অস্তরায়ন্বরূপ, এ কথা রামমোহনের পর, এমন 

যুক্তিনিদ্ধভাবে রমেশচন্দ্রের মতন আর কেউ বলেছেন ক্কি না সন্দেহ | হিন্দু- 

শান ও এঁতিহোর প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তার 
বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করেনি বলেই ভারত-ইঠ্হাসের গবেষণার ক্ষেত্রে রমেশচন্জর 

পথিকৃৎ হতে পেরেছিলেন। আবার দেখি, যেমন ইতিহাসে তেমনি 

অর্থনীতিতেও তিনি ছিলেন স্থপপগ্ডিত। এ পাগ্ডিত্যের সমাক মূল্যায়ন আমরা 

আজ পধস্ত ঠিকমত করতে পেরেছি কি না সন্দেহ । অর্থনীতির গবেষণায় 

রমেশচন্দ্রের অবদান স্মরণীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উনিশ শতকের আর কোনে! 

বাঙালি চিন্তানায়ক এই ক্ষেত্রে তার তুল্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। 
ইতিহাসের বিবর্তনে অর্থনীতির ষে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, আমাদের 
দ্বেশে এই বিষয়টি নিয়ে রমেশচন্দের মতন আব কেউ-ই সেযুগে চিত্ত! 

করেন নি। রমেশ-প্রতিভাঁর স্বাতন্থ্য এইখানেই । 

বলেছি, হিন্দুশীপ্্ তথ! এত্যিহের প্রতি রমেশচন্দ্রের অঙ্থরাগ ছিল। এই 
অন্ুরাগের গভীরতা আজ অন্থধাবন করবার দিন এসেছে । ঘোরতরভাবে 

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্রের হিন্দুধর্মগ্রীতি তার 

ব্যক্তিত্বকে আর একটি উজ্জ্বল গরিম! প্রদান করেছে । ভারতের প্রাচীন আর্ধ- 

ধর্মের প্রতি তিনি যে সত্দ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, বেদ, রামায়ণ-মহা- 
ভারতের ইংরেজি অন্থবা প্রকাশ করে জাতীয় সংস্কতির হহিমাকে পাশ্চাত্য 



রমেশচজ্জ ৩ 

সমাজে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে কী কম প্রতিভার পরিচায়ক ! 

হিন্দুধর্মের অবহেলিত গৌরবকে,তার বৈশিষ্ট্যকে ইতিহাঁস-সম্মত ভাবে বুঝৰার 
ও বুঝাঁবার যে চেষ্ট। রখেশচন্ত্র করেছিলেন, সমকালীন বাংলায় তা যে 
একটি বিশেষ প্রেরণার হ্ষ্টি করেছিল, সে কী বিশ্থৃত হবাঁর জিনিম? “হিন্দু- 
শান্ত পাঠ করাই তোমাদের পরম আনন্দ, হিন্দুধর্ম পালন করাই তোমাদের 

জীবনের ব্রত”-__সেযুগের বাংলায় এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে এই কথা ধার মুখ দিয়ে 
উচ্চারিত হয়েছিল সেই রমেশচন্দ্র, তার পূর্বস্থরি রামমোহনের মতোই ছিলেন 
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শিক্ষায় স্থুশিক্ষিত। খথেদমংহিতার বাঁংল। অনুবাদ করতে গিয়ে ধর্মব্যবসায়িদের 
হাতে রমেশচন্দ্রকে লাঞ্থিত হোঁতে হয়েছিল। খণ্ধেদ-সংহিতা রচনায় এবং 

তারপর হিন্দুশান্ত্র গ্রন্থের সারাংশ বাংলায় অনুবাদ করা, এই দুইটি বিষয়েই 

রমেশচন্দ্রের প্রেরণ। ছিলেন বিদ্যানীগর ও বঙ্কিমচন্দ্র । অথচ রমেশচন্দ্রের চিন্তা- 

ধারার মধ্যে আধুনিকত1 কোথাও বিসঞ্জিত হয়নি । প্রাচীন ও নবীনের প্রতি 

সমান শ্রদ্ধা ও অন্রাগ রমেশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য । যে নবীন জীবনচেতনা ও 

মূল্যবোধ রাঁমমৌহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিগ্যানাগর, মাইকেল ও বঙ্থিমচন্দ্র দ্বারা 
প্রবর্তিত হয়েছিল, তাঁকে আশ্রয় করেই উনিশ শতকের ইংরেজি-শিক্ষিত 

বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার পদক্ষেপ ঘটেছিল। সেই বহুভজিম 
আধুনিকতার স্থতিকাগারেই আমাদের এই আলোচনার নায়ক রমেশচন্দ্ 
দত্ের জন্ম। 

প্রতিভাধর পুরুষ রমেশচন্দ্র। তার অসামান্য মেধা ও পুরুযাঁকাঁর সমকালীন 
ভারতবর্ষে সকলের সপ্রশংস দৃঠি আকর্ষণ করেছিল। ৪. ০. 700৮ 
এই নামটি তখন ভারতবর্ষের বৃহত্তর সমাজে অত্যন্ত সম্রমের সঙ্গে উচ্চারিত 

হোত; ইংরেজ রাঁজপুরুষেরা তীঁকে যেমন খাতির করতেন, তাঁর সমকালীন 

নেতৃস্থানীয় সকলেই তাঁকে তেমনি সমীহ করতেন। কেশবচন্দ্রের পর এক 
স্থুরেন্্রনাথ ভিন্ন এতথানি শ্রদ্ধা আর কেউই সেযুগে অর্জন করতে পারেন নি। 
দ্বায়িত্বপূর্ণ রাজকার্ধে সারাজীবন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, অথচ তারই মধ্যে 



ষ্ঠ বমেশচজ্ 

উদ্ত্ব সময় ও সাম্য তিনি যে কেমন করে শ্বজাতির কল্যাণে নিয়োগ করে 
গেছেন, একথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। আঁচার্য যছুনাথ একবার 
বলেছিলেন ঃ “যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, উনিশ শতকের বাংলায় 

কোন্ মনীধির বহুমুখী গ্রতিভ৷ আমাদের জাতীয় জীবনের নানাদিকে নৃতন 

আলোকপাত করেছে, তাহোলে আঁমি বলব--রমেশচন্দ্র দর্তের।” সেই সঙ্গে 

আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 

যুগ্রধার1 রমেশচন্দ্রেরে মধ্যে মিলিত হয়েছিল। এটা তিনি পারিবারিক 
হুত্রে লাভ করেছিলেন । রামবাগানের দত্ত-পরিবাঁর সেযুগে ব্যক্তিস্বাধীনতার 

জন্ত খ্যাত ছিল; অবার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই পরিবারের প্রত্যেকটি 

হুসস্তান জাতীয় সংস্কার ও পারিবারিক রীতি-নীতি মেনে চলতেন। সুহৃদ্ 

স্থরেন্্রনাথের মতন রমেশচন্দ্র দেশনায়কের গৌরব লাভ করেন নি বটে, কিন্তু 

দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে তন্নুমন নিবেদন করে রমেশচন্দ্র ষে দেশপ্রেমের 

পরিচয় রেখে গেছেন, তার উত্তরপুরুষের সামনে আজ সেই আদর্শটি__ 

যা মানবতার আদর্শযেন কতকট1 উপেক্ষিত মনে হয়। জাতীয় জীবনে 

তীর দান যে অবহেলার জিনিস নয়, বরং গভীরভাবে অনুশীলনের বিষয়, এই 

কথাটি যেন আমর মনে রাখি। রমেশ-চরিত্র আলোচনা করলে তার 

সম্পর্কে একটি বিশেষণই আমার মনে পড়ে_-'নীরব দেশপ্রেমিক । কোলাহল 
মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে তিনি তাঁর কর্মজীবনের বেদী রচনা করেন নি। ত্বার 

সমগ্র সত্বা অনুপ্রাণিত ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় । 

সম্ভবত এই কারণেই স্বলেখক ও স্ত্ববন্তা হওয়া সত্বেও রমেশচন্দ্রের পক্ষে 

নীরবে, একাগ্রচিত্তে কাঁজ করাই ছিল স্বাভাবিক । তাঁর সকল চিন্তা- 

ভাবনার কেন্দ্রে ছিল ভারতের অতীত গৌরব আর ভবিষ্যৎ উন্নতি। এইখানে 
তিনি মাইকেলের সমগৌত্র এবং বিবেকানন্দের পূর্বস্থরি। বহু বিরুদ্ধগুণের 
সমণ্যয়ে সার্থক হয়েছিল রমেশচন্দরের জীবন ও জীবন-সাধন! । 

রবীন্দ্রনাথের সংযত লেখনীমুখে রমেশ-চরিজ্রের বৈশিষ্ট্য এইভাঁবে বর্ণিত 
হয়েছে £ 

“তাহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহ] 

এখনকার কালে ছুর্ণভ। তাহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাহাকে দেশহিতকনর 
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বিচিত্রকর্ষে প্রবৃত্ত করিয়াছে । অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্ধাদা 
লঙ্ঘন করে নাই । কি সাহিত্যে, কি রাঁজকার্ধে, কি দেশহিতে-_সর্বত্রই 
তাহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্ত সর্বত্রই আপনাকে সংযত 
রাখিয়াছে-_বস্তত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্দাই তাহার 

মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি--এই প্রসন্নতা তাহার জীবনের গভীরতা হইতে 
বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল-_তাহার কর্মে 

ও মানুষের সঙ্গে বাবহারে এই তীহাঁর নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব 

বিস্তার করিত। তীহার জীবনের সেই সদীপ্রসন্ন অরুপ্ন নির্ধলতা আমার 

স্থতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাহার আঁসনটি গ্রহণ 
করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।৮ 

এই প্রলঙ্ষে ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা রমেশচন্ত্রের একটি চিঠির কথা 
মনে পড়ে । সেই চিঠিতে তিনি লিখছেন £ *্জড়ত্বের সাধনা অপেক্ষা 

স্বপ্ন সত্য । নিষ্কিয়তাই মৃত্যু, সক্রিয়তাই শক্তি।” ভারতবর্ষের ইতিহাস, 
প্রাচীন হিন্দুজাতির ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস, হিন্দুর ধর্ম, সভ্যতা, 
সাহিত্য, ভারতীয় মহাকাব্য ও মহাঁকাব্যের যুগ-_ এই সবই নিয়ে রমেশচন্দ্র 

আজীবন ন্বপ্র দেখেছেন, যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন এঁতিহাসিক গিবন। 

কথিত আছে, ১৭৬৪ সালের এক সন্ধ্যায় রোমের ধ্বংসন্ুপের ওপর ফাড়িয়ে 

গিবন একবার অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সেই মূহুর্তে 
তার কল্পনায় দেড় হাজ!র বছরের পৃথিবীর ইতিহাস অকলন্মাৎ উত্ভাসিত হয়ে 

উঠল এবং তখনই তিনি রোম সাআ্াজযের ইতিহাস রচনা! করতে কৃতসংকর 

হলেন । সেই সন্ধ্যাবেলার স্বপ্রকে রূপ দিতে গিবন-এর লেগেছিল পঁচিশ বছর; 

পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের একদিকে ছিল অজন্্র অধ্যয়ন আর অন্যদিকে 

অবিশ্রীস্ত লেখনী-চালনা। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলনের ক্ষেত্রে, 
এর মহাঁকাঁব্যের অনুবাদ, বিপুলায়তন খৰ্েদের অনগবার্) আর সর্বোপরি 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ভারতবর্ষে সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগের 
অর্থনীতির ক্রমিক রূপ-পরিত্ঠনের হুসংহত আলোচনায় তথ্যসন্ধানী রমেশচন্ত্ও 



রমেশচন্ত্র 

তেমনি স্বপ্ন দেখেছেন, তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তার জীবনব্যাপী 

সাহিত্য-সাধন! ও ত্বদেশসেবার মধ্যে কোনো ফাক বা ফাঁকি ছিল ন|। 

লগুল বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, প্রভৃতি 
সম্পর্কে তাঁর বর্তৃতা সেদিন ইংলগ্ডের বিদগ্ধ সমাজের কাছে যে প্রশংসা লাভ 

করেছিল, তার ইতিহাস কোনোদিনই বিস্থৃত হবার নয়। ভারতবধ সম্পর্কে 

ইংরেজ জাতির পূর্ব-সংস্কার তখন থেকেই বদলাতে শুরু করে। এই ত্বদেশসেবার 

ইতিহালই রমেশচন্ত্রের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস । 
বর্তমান আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি ইহাই। 



॥ ছুই ॥ 

রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম | 

পারিবারিক জীবনে তিনি সত্যই মৌভাগাবান ছিলেন। উনিশ শতকের 
কলকাতায় প্ররুত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার বলতে তিনটি ছিল)-_-জোড়ার্সীকোর 

ঠাকুর-পরিবার, শোৌভাবাজারের দেব-পরিবার আর রামবাগানের দত্ত-পরিবার । 

ইংরেজি বিদ্যার চর্চায় দত-পরিবাঁরের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল স্থবিদিত। “পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 

সংস্কৃতি প্রবেশের দ্বার এই পরিবারে সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। কেবল তাহাই নে, 
এই পরিবারে অনেকেই সাহিত্যে বিখ্যাত না হইলেও সাহিত্যচ্চার প্রতি 

অন্থরাগ দেখাইয়াছেন | বিশেষতঃ ইতিহাসচর্চার প্রতি এই পরিবারের 
মকলের আগ্রহ ছিল ।” পরিবার-পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তির জীবনে স্বাভাবিক । 

রমেশচন্দ্রের জীবনে অন্প্রবেশ করবার আগে আমরা তাই দত পরিবারের 
কথ। কিছু উল্লেখ-করব। 

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি দত্ত । তাঁর ডাক-নাম ছিল নীলু দত্ত। 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অধীনে যে নতুন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়েছিল নীলমণি দত্ত সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একজন | ইনি রামমোহন 
ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনেক পূর্ববন্তি। যে বছর পলাশির ঘুদ্ধ সংঘটিত 

হয়। সেই বছরে তার জন্ম। স্তরাং তাকে আমরা অষ্টাদশ শতকের 
দ্বিতীয়শধের মান্ষ বলে গণ্য করতে পারি। নীলমণি দত্তের বাবা, পরিবার 
থেকে পৃথক হপ্সে কলকাতায় এসে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। এই শহুরে 

দত্ত পরিবারের সুচনাকাঁল তখন থেকেই । বাংলায় তখন একটা বড় রকমের 

রাষ্ট্রবিপ্লব একরকম নিঃশবেই সংঘটিত হয়েছে বললেই হয়। বাঙালির সমাজ- 

জীবনে তার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখ! দিক্েছে এবং কলকাতা তখন হয়ে 
উঠেছিল একটি বিরাট যুগ-পরিবর্তনের পীঠস্কান । নতুন শাসক জাতি নিয়ে 
এলো! তাদের নতুন ভাষা । সেই ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যের ভেতর 

দিবে বাঙালি ক্রমে ক্রমে ঘতই বুঝল যে ইংরেজ বুদ্ধিতে অপরাজেয়, 
'বর্শে অভিনধ, ততই সে শাসক জাতির প্রতি আকুষ্ট হতে লাগল। 



৮ রমেশচজ্জ 

ঘতই দিন ঘেতে লাগপ বাঙালি ততই যেন মনে প্রাণে গ্রহণ করল 

ইংরেজের সাহিত্য, তার সামান্ধিক ন্ঠায়বিচার, যুক্তিধর্মী মন ও মনন আর 
বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা এবং শিক্ষা ও আইনের সার্বভৌম আদর্শ । এই প্রক্রিয়া 

একদিনে সাধিত হয় নি। পলাশির যুদ্ধের অস্ততঃ পঁচিশ বছর পর থেকে 
বাঙালির সমাজ-জীবনে এই ক্রমিক রূপ-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নীলমণি 

দত্তের শিক্ষা-দীক্ষার আরস্ত সেই যুগসক্ষিক্ষণেই । অল্প বয়সেই ইংরেজি ভাষায় 

তিনি পারদশিতা! লাঁভ করেছিলেন । এ পাঁরদপ্রিতাকে পা্ডিত্য মনে করবার 
কারণ সেই দেশে তখন তার স্থযৌগই ব। কোথায় । তখনকার দিনে সাহেব 

লোকদের সঙ্গে ইংবেজিতে অনাঁধাসে কথ! বল! বা ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতে 
পারাই ছিল পাঁরদণিতাঁর সমতুল্য । যে মুষ্টিমেষ মধ্যবিত্ত বাঁডালি ইংরেজি 
ভাষাকে প্রীয় নিজেদের মাতৃভাষার মতোন আয়ন্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, 
নীলমণি দত ছিলেন তীর্দেরই একজন । তাই অষ্টাদশ শতাবদীতেই তিনি 

ইংরেজিনবীস বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন । তখনকার দিনে ইংরেজি-জান। 
বাঙালির পক্ষে সব চেয়ে লাভের পেশ। ছিল মুচ্ছুদি বা বেনিয়ানের কাজ। ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর গোড়ার আমলের ইতিহাস ধাদের জানা আছে, তার! 

জানেন যে, সেযুগে এই পেশ অবলম্বন করে ইংরেজি-শিক্ষিত কয়েকজন বাঙালি 

বেশ প্রতিষ্ঠা অজ'ন করেছিলেন । এদেশের ব্যবসায়িদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকর! 

ঘখন ব্যবসায় শুরু করল, তখন তাঁদের পক্ষে মুচ্ছুদিরা! ছিল একা স্ত অপরিহার্ধ। 
আবার তাঁদের সময়ে-অসময়ে টাকার প্রয়োজন হলে এদ্েরই শরণাপন্ন হওয়া 

ভিন্ন উপায় ছিল না। একদিকে সদাগরী ইংরেজ, আর অন্যদিকে দেশীয় 
ব্যবলায়ী, এই ছুই পক্ষেরই কাঁজ-কারবার মুচ্ছুদি ছাঁড়। চলবাঁর উপায় ছিল না৷ 
ইংরেজ মহলে সেদিন নীলমণি দত্তের পরিচয় ছিল “নিলু বেনিয়ান” বলে। বুদ্ধির 

তীক্ষতা আর সততা, এই দুইয়ের সমাবেশে বর্ধিত হয়েছিল তার প্রতিপতি। 

কথিত আছে যে, সারাদিন ধরে তিনি উপায় করতেন প্রচুর, কিন্ত সেই অদ্ধিত 

আয়ের অনেকখানি তিনি রেখে আমতেন। কারবাবী ইংরাজদের সঙ্গে মেলা 
মেশায় ফলে তিনি 996০51901097-এ মামেন। এজন্য তাকে সময় সময় প্রচুর 
স্বাথিক ক্ষতি ত্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই ক্ষতির পথ দিয়েই দত্ত 

বাড়িতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং সেইসঙ্গে সরন্থতীর়ণ। এ ধাঁড়িতে 
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আর কোনো বিগ্রহ স্থান পায়নি | শিক্ষা ও সংস্কতিই ছিল এই পরিবারের 

উপাশ্ত। বেনিয়ানের কাজ করে খন নীলমণি দত্ত একটু র্গতিসম্প্ন হলেন, 
কলকাতায় রামবাগান অঞ্চলে তিনি এক বিরাট ভূখণ্ড ক্রয় করে বসতবাটি 

নির্মাণ করেন । জায়গাঁট। ছিল শোভাবাঁজারের রাজাদের ব্রদ্ধোত্তর জমি। 

ষে ব্রাক্ষণকে এট] দান কর! হয়েছিল, তিনিই মাত্র চার-আন। কাঁঠায় নীলমণি 
দত্তকে সেই জমি বিক্রয় করেছিলেন । 

নীলমণি দড মুচ্ছুদ্দির কাজ করে অর্থ ও প্রতিপত্তি ছুই-ই লাভ করেছিলেন। 

রামবাগানের 'দত্ত-পরিবারের (সীভাগালক্দ্রীকে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করে গিয়ে- 
ছিলেন। ন্বভাবতই তখনকার দিনে উদীয়মান ও প্রভাবশালী অন্যান্য পরিবার 

তাঁকে সম্মান দেখাতেন। শোঁভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, লর্ড ক্লাইভের 
মুদ্পী নবরুষ্ণ দেব সব দময়ই এই 'নীলু দত্তের ইংরেজি জ্ঞানের সাহাঁধ্য গ্রহণ 
করতেন । 

নীলমণির তিন ছেলে--রসময়, হরিশ ও গীতান্বর । কনিষ্ঠ গীতান্বরই 
রয়েশচন্দ্রের পিতামহ আর তীর বড় ছেলে ঈশানচন্দ্র (১৮১৮) তীর পিতা। 
ঈশানচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর । রমেশচন্দ্র যখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র, তখন 

মাত্র ছু" বছরের ব্যবধানে তার পিতামাতার মৃত্যু হয়। অতঃপর খুল্পতাত শশী- 

চন্রভ্রাতুপ্ুত্রদের অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্রের জীবমে তার 
এই খুল্পতাতের বিশেষ প্রভাব ছিল। রমেশচন্দ্রের কথা বলবার আগে তাঁর খুক্প- 
তাতের কথা কিছু বলা দরকার । আগেই বলেছি, দত পরিবার গোড়। থেকেই 

ইংরেজি চর্চার জন্য তৎকালীন কলকাতার সমাজে একটা বিশেষ খ্যাতি অজন 

করেছিল। শশীচন্দ্র দত্ত ছিলেন তখনকার দিনের একজন লঙ্বপ্রতিষ্ঠ ইংরেজি- 

লেখক। ইংরেজি প্ঘ ও গথ্য রচনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। লগুনের 

'ব্ল্যাকউডস্ ম্যাগাজিনে তার ইংরেজি কবিতার সমালোচন! প্রকাশিত 

হয়েছিল। “রা শশীচন্দ্র দত বাহাছুর' খেতাব সহ এই নামটি শুনলেই মনে হবে 

ইংরেজের বশংবদ শ্রেণীর কোনো শিক্ষিত বাঙালির নাঁম। প্রকৃত ঘটন! কিন্তু 
এর সম্পূর্ণ বিপরীত । তিনি সরকারী চাকরি করতেন এবং 'পাণ্ডিত্য, কর্ম- 
মক্ষতা এবং গ্ভায়নিষ্ঠতার গুণে শীচন্্র বেঙ্গল ফেঞ্জনটা ঝিয়েটে হেভ এযামিস্ট্যাশ্ট . 
পদে উন্নীত হয়েছিলেন। . হ্বাভাবিক পাহিত্যান্িরাগ- তার :ছিল |... পযকারী.. 
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চাঁকগ্গি গ্রহণ করেও তিনি সাঁহিত্যচর্চা থেকে কোনোদিন বিরত ছিলেন না। 
ভ্রাতৃষ্পুর রমেশচন্ত্র তীর খুল্লতাতের এই গুণটি বিশেষভাবে অর্জন করেছিলেন । 

সিপাহী বিদ্রোহ শশীবাবুর জীবিতকাঁদের ঘটনা । এই বিজ্রোহের কাহিনী 
নিয়ে তিনি ইংরেজিতে একখানি উপন্যাস রচন1 করেন । বইটির নাম £-- 
577077707, 4 7116 ০1 2116 17/7521% 11718 ) নামেই উপন্যাস, কিন্ত এর 

ভিতর এমন বস্ত ছিল ঘা তৎকালীন শাঁসকগোঁ্ঠির পক্ষে পরিপাক করা কঠিন 

ছিল। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত একজন রাঁজভক্ত প্রজার কলম দিয়ে 
ইংরেজের চরিত্রকে কটাক্ষ কবে কিছু বেরুতে পারে, শাসকবর্গ যেন এট? 

ধারণাই করতে পারেন নি। সাত্রাজাবাদী ইংরেজ সৈন্যের ছুইজন প্রতিনিধি- 
স্থানীয় শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবের যে চরিজর শশীবাবু তাঁর এই উপন্তাসে উদঘাটিত করে 
দেখিয়েছিলেন, তা তখন রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। এ বই খন 
তিনি লেখেন তখন এশীবাবুর চাকরির তেরো বছর চলছে । আরো উন্নত পদে 

তার প্রোমোশন অবধারিত ছিল, কিন্তু বাদ সাধল 'শঙ্কর” | শশীচন্রকে এই 
অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল। বইখানি যখন প্রকাশিত হয় 

তখন তার প্রোমোৌশনের সময় | এইবার শশীবাবুর এযাসিস্ট্যাপ্ট সেক্রেটারির পদে 
উন্নীত হবার কথা । যখন দুজন এই দেশীয় সহকারী সচিব নিয়োগের 

কথা উঠল, তখন স্বতঃই কর্মদক্ষত1 ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিবেচন। করে 
শহী দত্তের নাম একটি পদের জন্য প্রস্তাবিত হোৌল। কিন্তু এ অপরাধের জন্ত 

শেষ পর্ধস্ত দেখ! গেল যে তাঁকে ভিডিয়ে দুজন ইংরেজ কর্মচারীকে এ ছুইটি পদে 

নিয়োগ করা হোল। নিভীক ও তেজন্সী শশী দত্র প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ 
করলেন । বিদ্যাপাগরের পরে বাঙালির সরকারী চাকরি ত্যাগ করার এই 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত । এই ঘটনার পর ইংরেজ-বিদ্বেষী শশী দতকে “রায় বাহাছুর' 
খেতাব দেওয়। হয় ; কিন্তু খেতাব লাভে তিনি বিশেষ উল্লমিত বোধ করেন 

নি। চাঁকরিতে ইন্তফ দেবার পর তিনি পড়াশুনা নিয়েই থাঁকতেন। তীয় 
এঁতিহাপিক রচনাধলীর মধ্যে 77647508678 770117, 210268% 77৮10 ও 

10617007--এই তিনখনি সমধিক প্রসিদ্ধ । ১৮৮৫ সালে একধটি বছর বয়সে 

শশীচন্জের মৃত্যু হয়। ভ্রাতুম্পত্র রমেশচন্দ্র তার এই খুল্পতাতের কাছ থেকে 

চুটি জিনিল পেয়েছিলেন-_ চারিত্রিক দুঢ়তা আর পাহিতাক' গৌরধশ্পৃহা। 

81. ৬. $% 
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দত্ত-পরিবারের কথা আরো একটু বলব। নীলমণি দত্ত যখন মারা ধান 

তখন তিনি বিরাঁট ধণের বোঝা! রেখে গিয়েছিলেন । দরাজ হাতে দান-ধ্যান 

করে নীলু দত্ত খ্যাতি অন করেছিলেন বটে, কিন্তু তার ছেলেদের বিপদে 

পড়তে হয়েছিল । বড ছেলে রসময় দত্ত ( ইনিই সেই রসময় দ্ধ যিনি বিচ্যা- 
সাঁগবের ছাত্রাবস্থায় ও পরে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন) কঠিন 

ছাতে রাঁল টানলেন । ইংরেজি ভাষায় স্ুপগ্ডিত রসময় দন্ত ইংরেজি শিক্ষার 

প্রসারে এবং সমাঁজ-সংস্কারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে শাসক শ্রেণীব সথনজরে 

পড়েছিলেন। পৃজাপার্বনে অযথা অর্থব্যয় বন্ধ করে, সমাঁজ-সংস্কাবে উদ্যোগী 
হয়ে তিনি সনাতনীদের বিরাগভাজন ভয়েছিলেন, কিন্ত তাতে তার কোনো 

ক্ষতি হয়নি। ক্রমে তিনি ছোট আদালতের বিচাক কর পদ গ্রহণ করেন। 

তখনকার দিনে ছোট আদালতের জজ হওয়] শিক্ষিত বাঙীলির কাছে খুবই 

ছুলভ বিষয় বলে বিবেচিত হোঁত। রসময় দতের পাঠান্গরাগ ছিল প্রবল । 

বস্ততঃ নীলমণি দত্ত থেকে শুরু করে দত পরিবারের পরবর্তী কয়েক পুরুষের 
এই-ই ছিল লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । দত্ত পরিবারের বৈদগ্য উনিশ শতকের বাংলার 

ইতিহাসে স্মরণীয় হযে আছে। রসময়েব গ্রন্থাগারে ইংরেজি বইয়ের একটি 
চমৎকার সংগ্রহ ছিল এবং তিনি স্বয়ং ইংরেজির ভক্ত ছিলেন বলে ছেলেদের 

ইংরেজি শিখবাঁর জন্য সর্বদা উৎসাহ দিতেন। ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর ঘখন 

স্বৃত কলেজেব সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, তখন রসময় দত্ত সম্পাদক । 

সংস্কত কলেজের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনের ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে 

বিদ্যাসাগবের বিরোধ দেখা দেয়। বিদ্যাসাগরের প্রবতিত নীতির সঙ্গে রসময়ের 

নীতির সংঘর্ষ হোল। সংস্কারের বহর দেখে রসময় দত্ত শঙ্কিত হয়েছিলেন। 

কিন্ত তিনি সম্পাদক, তাই ক্ষমতার জোরে তিনি বিগ্যাসাগরের কতকগুলে। 

প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে দিয়েছিলেন । এর ফলে স্বাধীনচেতা 

বিষ্াসাগর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি তখনকার দিনে 

কলকাতার শিক্ষিত সমাজে তুমুল আঁলোড়নের স্ষ্টি করেছিল। উনবিংশ 
শতকের মাঝামাঝি রদময় দতের মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলে গোবিদ্দচন্্র দত । 

মাইকেলের মতন ইনিও ইংরেজিতে কবিতা লিখে খ্যাতি অর করেন। 
গোবিন্দ তের তুই মেয়ে--তরু আর অক্ষ দত্ত বাডালি মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
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বিদেশী ভাষায় কবিতা লিখে তার্দের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। 

পরিণত বয়সে গোবিন্দ দত্ত শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। দত্ত পরিবারের এই 
শাখাঁটিই খ্রীষ্টান । 

বমেশচন্দ্রের বাবা ঈশানচন্ত্র, মা থাঁকমণি। ১৮১৮ সালে ঈশানচন্দ্রে 
জন্ম | হিন্দু কলেজে ইনি একজন মেধ।বী ছাত্র বলে খ্যাতি লাঁভ করেন। 

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনেব ইনি অন্যতম প্রিয় ছাঁড। ইঈশানচন্দ্রেরও সাহিত্য- 
প্রতিভ| ছিল এবং হিন্দু কলেছদে পড়বার সময়ে তিনি ইনবেজিতে যেসৰ 

প্রবন্ধ ও কবিতা বচন! কবেছিলেন সেগুলি তার মৃত্যুব দীর্ঘকাল পবে 

প্রকাশিত হয়। মেডিকা।ল কলেজেও তিনি একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে 

কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । ডাক্তারি পাশ কববাঁর পর ঈশ।নচন্ত্র বস্কিমচন্দ্রের 

অনেক আগে ডেপুটী কালেক্টরেব চাঁকবি পেয়েছিলেন। কিন্তু বয়োকনিষ্ট 

হোলেও বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই স্থত্রেই 

বন্ধিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে বিশেষ ন্বেহ কবতেন। 

এই প্রপঙ্গে রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ “যখন আমাব ১০১২ বৎসর মাত্র বয়স 

ছিল, তখন আমার পিত1 এবং বঙ্ষিমবাঁনু একত্র খুলনায় কাঁজ করিতেন, উভয়েই 

ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, উভষের মধ্যে অতিশয় স্েহ ছিল। আমাব পিতার 

রাজকাষ হইতে অবসর লইব।র সময় আপিয়াছিল, বঙ্গিমচন্দ্র রাজকাধে তখন 

প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র । স্থতরাং বঞ্ষিমবাবু আমার পিতাকে ঘৎপরোনাস্তি 

সম্মান করিতেন, এবং তাহ|ব খধিতুল্য আদর্শ চবিত্র লক্ষ্য করিয়। বড় ভালো- 

বাধিতেন। তখন একবাপ বঙ্কিমবাবু কিক[তায় আইন, আঁমাঁদের বাটীতে 

আমার পিতাব সহিত একত্র আহাঁব করেন,_ সেই আমি বন্ধিমবাবুকে প্রথম 

দেখিলাম । তিনি আমাঁকে অতিশয় স্নেহ করিলেন, সে স্সেহ তিনি আজীবন 

ভূলেন নাই ।৮ 

ঈশানচন্দ্র সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁকে নানাস্থানে 

ঘুরে বেড়াতে হোত। বাংলার প্রথম ছোটলাট শ্যর ফ্রেডরিক হালিডের 

সঙ্গেও ঈশানচন্ত্রেদ বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল | সরকারী চাকরি করলেও, কথিত 

আছে, ঈশানচন্ত্র একজন আত্মমধীদাঁপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তার সংকল্পের 
দৃঢ়তা! আর পরিশ্রম করবার অপরিসীম ক্ষমত1 তাকে রা'জপুরুষদের নিকট 
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শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। ঈশানচন্দ্রের তিন ছেলে, তিন মেয়ে। রমেশচন্ত 

তাঁর মধ্যম পুত্র। জ্যেষ্ঠ যোগেশ আর মধ্যমপুত্রের জন্মকালের মু্যে ব্যবধান 
ছিল মাত্র এক বছর চার মাঁস। তাই সম্পর্কে অগ্রজ হুলেও, রমেশচন্দ্র তাঁকে 
বন্ধুর মতই জ্ঞান করতেন এবং ছুই ভায়ের লেখাপড়াঁও আরম্ভ হয়েছিল এক 

সঙ্গে এক স্কুলে। উত্তরাধিকারসথত্রে পিত৷ ও খুল্পতাতের চারিস্তিক বৈশিষ্ট্য 
আর সেইসজে দত্তপরিবারের এঁতিহা রমেশচন্্র পূর্ণমাত্রায় লাভ করেছিলেন । 

১৮৬১ সালে খুলনায় ঈশানচন্ত্রের মৃত্যু হয়। অল্পবয়সে মাতৃপিতৃহীন 
হওয়ায় শশীচন্দ্রের সকল স্সেহ যেন বিশেষভাবে গিয়ে পড়ল রমেশচন্দ্রের ওপর ৷ 

রমেশকে তিনি পুত্রাধিক মনে করতেন এবং ছেলেবেলাতেই তাঁর অধ্যয়নকালে 

তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি তার সম্বন্ধে একট? বড় রকমের ধারণা 

পোষণ করেছিলেন । এমন কি এ-কথাঁও বলেছিলেন, “রমেশ থেকেই আমাদের 

এই পরিবারের গৌরব সার! দেশে একদিন ছড়িয়ে পড়বে । শশী দত্তের এই 

ভবিষ্যদ্বাণী নিম্ষল হয় নি। শুধু দত্তপরিবারের কেন, সমগ্র বাংলা তথা 
ভারতবর্ষের গৌরবস্থল রমেশচন্ত্র। আর কিছুর জন্যে না হোক, একমাত্র 
বাংলার নবজাগরণে ধীর প্রচুর পরিমাণ উপকরণ যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে 

রমেশচন্ত্র দত্তের একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে--এই কারণে তার কর্মকৃতি, তার 

চিন্তা-ভাবন। আলোচনা! করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । দত্তকুলোত্তব তিন মনীষির 

গৌরবে বাঙালি চিরদিন নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করবে-_-প্রথম, 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত, দ্বিতীয়, “তত্ববোধিনী”-র অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তৃতীয় 

এই আলোচনার নাঁয়ক রমেশচন্দ্র দত্ত। ঈশানচন্দ্রের 'অকালমৃত্যুর পর তার 
পুত্রকন্তাগণ লকলেই খুল্পতাত শশীচন্দ্রের স্ষেহচ্ছায়ায় যথোচিতভাঁবে 

মানুষ হয়েছিলেন। তাঁদের ৈশবজীবন সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের অগ্রজ যে 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল : 
“রমেশের বয়স যখন চার বছর আর আমার পাঁচ, তখন আমাদের দুজনের 

একটি পাঠশালায় হাতেখড়ি হয়। একটা শুতদিন দেখে এই অন্ঠানের 
আয়োজন করা হয়েছিল। পাঠশালাটি ছিল আমাদের পল্লীর অনতিদুরেই। 
এখানে আমর! প্রথমে তালপাতায় এবং কিছুর্দিন পরে কলার পাতায় হাতের 

লেখা অভ্যাস করতাম। প্রথমে গুরুমশাই লিখে দিতেন; আমরা সেই 
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লেখার ওপর দাগ বুলোতীম । যতদিন আমর] পাঠশালায়. পড়েছি ততদিন 

যুধিষ্ঠির নামে আমাদের একটি গৃহভূত্য সঙ্গে করে পাঠশালায় নিয়ে যেত। 
আমরা ছুই ভাই প্রথমে একই শ্রেণীতে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হই। তারপর 
সরকারি কাখব্যপদেশে পিতৃদেব যখন ফেখানে বদলী হতেন, আমরাও তখন 

তার সঙ্গে সেখানে যেতাম । ১৮৫৭ 'সালে মহারাণী ভিক্টোবিয়। যখন 

কোম্পানীর কাছ থেকে ভারত 8৪০৪ ক্ষমতা গ্রহণ করেন, আমর! তখন 
পাবন! স্কুলে পড়ি |” 

. নিজের শৈশবজীবনের স্থৃতি রমেশচন্দ্র স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন £ 

“বাল্যকালে পিতৃদেবের সঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ভ্রমণের স্ৃতি 

আমার মনে আছে। বাব। ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন । তখনে। রেলপথ 

নিথিত হয়নি। নৌকা অথবা পালকি করে এক দেশ থেকে অন্যদেশে 
যেতে হোত। কলকাতা থেকে যশোহর যেতে তখন যে সময় লাগত, 

এখনকার দিনে কলকাতা। থেকে লাহোর ব। বোহ্বাই যেতে তার চেয়ে কম 

সময় লাগে। তখন লোকে ভ্রমণ. কম করত, কিন্তু যেটুকু করত তাঁর মধ্যে 
দেশের ভৌগোলিক ও এঁতিহাঁসিক পরিচয় খুব নিবিড়ভাবেই পাঁওয়া] যেত। 

তখন একস্থান থেকে অন্স্থানে যাঁবার সময় আমরা যত গ্রাম, বাজার, শহর, 

নদী, ঘাট ও মন্দির প্রভাতি দেখবার স্থযোগ পেয়েছি, এখন দ্রুত বাম্পীয়যানে 

ভ্রমণের মধ্যে তেন স্থযৌগ কোথায়? এই ভাবেই আমরা বীরভূমে গিয়ে 
ছিলাম এবং সেখান থেকে আমার মায়ের সঙ্গে ( আমার ম। খুব ধর্মপরায়ণ! 

ছিলেন ) একবার বক্রেশ্বর গিয়েছিলাম । বাবার সঙ্গে আমি কুমারখালি ও 

বহরমপুর যাই এবং এই ছুইস্থানের স্কুলেই কিছুদিন পড়েছিলাম । স্তর ফ্রেডরিক 
হালিভে যখন মুশিদাবাঁদে দরবাঁর.করেন আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম । 

অন্তান্ত সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমার বাবাও এ দরবারে নিমস্ত্রিত 

হয়েছিলেন । অতঃপর আমর পাবনা! যাই ও সেখানে আমর ছু'বছর 

ছিলাম। তখন সিপাহী বিদ্রোহের সময়। একদল ইংরেজ সৈম্ধ পাবনায় 

সেই সময় অবস্থান করছিল ; তাদের অত্যাচারে স্থানীয় লোকজন খুব অন্িষ্ঠ 

হয়ে উঠেছিল । সিপাহী বিভ্ছবোহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর! এ স্থান ত্যাগ 
করে চলে যাঁয়। যাবার আগে তারা সকলে মিলে একট1 অভিনধ্ের 
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আয়োজন করেছিল। সেই অভিনয়ের জন্য “ম্যাকবেখ নাটকখানি নির্ধাচিত 

হয়েছিল। মুখে মুখে বাবা আমাদের ম্যাকবেথের গল্পটা বলেছিলেন । সেই 

অভিনয় দেখে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম । ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
ব্বাজত্বের অবসান ঘটল এবং ভারত সাম্রাজ্যের শাঁসনভার মহখরাণী ভিক্টোরিয়া 

গ্রহণ করলেন । এই উপলক্ষ্যে পাঁবনায় একটি উৎসব হয়। কামানও দাগ 

হয়েছিল | সেই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সম্মিলিত 

জনতার কণ্ঠে €.0:7£ 115 606 1678”গানটি ইংরেজি ও বাঁংল! ছুই ভাষাতেই 

গাওয়া হয়েছিল । হিন্দু ও মুঘলমানি সকলেই সেদিন এই কামন। প্রকাশ 

করেন এবং ব্রাঙ্মণগণ পৈতাধারণ ক'রে মহারাঁণীর মঙ্গল কাঁমনা করেছিলেন । 

পাবনা স্কুলে আমি একজন ভালে ছাত্র বলে পরিগণিত হয়েছিল।ম 'এবং 

পাঁরিতোঁধিক লাঁভ করেছিলাম । কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, পারিতোধিক 

পাবার আমি যোগ্য ছিলাম কি ন|] লন্দেহ। কেন না, আমি ও আমার 

বড়দাদা-..সারাদিন তো! হৈ চৈ আর খেলাধুলা করে কাটাতাম। কখনে] বা 
আমাদের বাংলো থেকে পদ্মার তীর পর্যস্ত হেটে বেড়াতে ধেতাম এবং বিম্ময় 

বিমুগ্ধ নয়নে সমুদ্রের মতন বিশাল সেই পদ্মার তরঙ্গভঙ্গ, তাঁর শোতের উদ্দাম 
গতি দেখতাম । শৈশবের সেই স্ৃতি ভূলবাঁর নয় ।” 

রমেশচন্দ্রের জন্মকাঁল ১৮৪৮, ১৩ই অগাষ্ট। বাঁংল! দেশে সমারোহপূর্ণ যে 
উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ হয়েছিল, ত। তখন পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি এসে 
গেছে। . যুগন্রষ্ট। সমাজনেতাদের মধ্যে অনেকেই তখন ইতিহাসের গর্ভ থেকে 

একে একে আবিভূতি হয়ে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। শিক্ষা ও 
সমাজ-সংক্কারের দিক দিয়ে ব|ংল! তখন অনেকখানি অগ্রসর. হয়েছে। 
রমেশচন্ত্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ; কিন্তু তাঁর জীবন বিংশ শতাব্বীর 

প্রথম দশককেও স্পর্শ করে গিয়েছে। ভারতবর্ষে সমগ্র ভিষ্টোরীয় যুগের 

গতি ও তাঁৎপর্ধ ভার জীবনকালেই তিনি চাক্ষুষ করে গিয়েছেন এবং তা 

করেছেন গভীরভাবেই । এক শতাব্দীর অস্তে আরেক শতাবীর আবির্ভাবের 

সঙ্গে সঙ্গে যে পট-পরিবর্তন হোল, রমেশচন্দ্রের চিস্তা-ভাবন] তাতেও কিছুটা রঙ 
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দিয়ে যেতে পেরেছে। তীর চরিতাহ্থশীলনের সময় এই কথাটি আমাদের 
বিশেষ ভাঁবে মনে রাখতে হবে। 

১৮৬৪ সালে রমেশচন্দ্র হেয়ার স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্দ পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমিডেন্সী কলেজে ভতি হলেন । পরীক্ষায় তিনি সর্বপ্রথম স্থান 

অধিকার করে স্বলারসিপ পেয়েছিলেন । পুরাতন হিন্দুকলেজ তখন প্রেসিডেন্সী 

কলেজে রূপাস্তরিত হয়েছে । ছু' বছর পরে রমেশচন্দ্র ফার্ট” আর্টস পাশ 

করেন ও পরীক্ষায় ছিতীয় স্বান অধিকাঁর করে বত্রিশ টাকার স্কলারসিপ লাভ 

করেছিলেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্দী কলেজের ছাত্র, তখন স্যর গুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় এ কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন ষাদের হাট? বসেছিল । রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল 

গুপ্ত, আনন্দরাম বড়,য়া, কাতিকচন্্র মিত্র প্রভৃতি অনেকে এই সময়ে স্যর গুরু- 

দাসের ছাত্র ছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনের একটি ঘটন। উল্লেখযোগ্য । এটি 

স্তর গুরুদাস তার 76 701674107%, 190016%, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন । 

তিমি বাড়িতে অঙ্ক কষবার জন্য ছাত্রদের ছয়টি করে অঙ্ক দিতেন; সেগুলি 

সহজ থেকে কঠিন--এই পর্যায়ে সাজান থাকত। পর পর দুদিন রমেশচন্তর 
অন্ক কষে না আনাতে, স্তর গুরুদরাস তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রমেশচন্ত্র 

উত্তর দেন যে অস্থশান্ত্রে দক্ষতা না থাকায় তিনি নির্দিষ্ট অঙ্কগুলি কষবার 

চেষ্টা করেন নি। ছাত্রের এই উত্তরে অধ্যাপক সন্তষ্ট হলেন না। বললেন £ 

“ফাস্ট” আট'ল পরীক্ষার জন্য যেটুকু গণিত শিখতে হয়, তারজন্য নিউটন বা 
লাপ্লীসের প্রতিভার দরকার হয় ন৷ এবং এঁ পরীক্ষার জন্য যেটুকু সাহিত্য পড়তে 

হয়, সেজন্য সেক্স্পিয়র বা মিলটনের মনীষার আবশ্যক হয় না। একটুখানি 
পরিশ্রম করলে সকলেই এট আয়ত্ত করতে পারে” এই সামান্য তিরম্কার 

বাঁকে রমেশচন্দ্রের চৌখ ছুটো৷ জলে ভরে উঠল । সেইদিন থেকে তিনি যথাসাধ্য 

অন্ক কষতে চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে 

স্তর গুরুদাস বলতেন £ 'রমেশচন্ত্র যে ভাবে অবনত মন্তকে আমার মতোন 

একজন নবীন শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা মনে হলেই আমার 

মন আনন্দে ভরে ঘায়। তখনই আমি বুঝেছিলাম যে এই তরুণ ছাত্রাটির মধ্যে 

মহত্বের সকল উপাদানই নিহিত আছে” 
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এই ঘটনার চল্লিশ বছর পরে, ১৯০৪ সালে, গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় যখন 

নাইট” উপাধি ভূষিত হলেন, তখন তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে রমেশচন্দর 
তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যে পত্রধানি লিখেছিলেন তার থেকে কিছু অংশ 
এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম £ 
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উনিশ শতকীক্ব বলিষ্ঠ মানসিকতার ছাপ আছে এই চিঠিখানিতে । এমন 

ণিক্ষক আর এমন ছাত্র সত্যই ছুল'ভ। 



॥ তিন ॥ 

১৮৬৮, ওরা মার্চ । “মুলতান+ জাহাজে চড়ে তিনজন উৎসাহী তরুণ বাঙালি 

বিলাত যাত্রা করলেন। তিনজনেরই এক লক্ষ্-_মিবিল সাবি পবীক্ষায় 
প্রতিষোগিতা করবেন। সেই তিনজনের নাম- রমেশচন্দ্র, সথরেন্্রনাথ ও 

বিহারীলাল। তিনজনেই অভিন্নহাদয় বু, এবং রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল ছিলেন 

প্রেণিডেন্সী কলেজের দেদীপ্যমান ছাত্র । তাদের মধ্যে স্থরেন্্রনাথ ছিলেন 

গ্র্যাজুয়েট ; তিনি পড়তেন ডবটন কলেজে অপর দুজন চতুর্থ বাধিক শ্রেণীতে 

পড়বার সময়ই বিলাত যাত্রা! করেন। রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল তাদের অভি- 

ভাবকদের ন৷ জানিয়েই গিয়েছিলেন; একমাত্র অগ্রজ যোগেশচন্দ্র অন্থজের 
বিলাত যাওয়ার কথ! জানতেন । স্বরেন্ত্রনাথের বিলাত ঘাত্রায় তার পিতার শুধু 
সমর্থনই ছিল না, বুদ্ধ ভাক্তার দুর্গাচরণ পুত্র স্থুরেন্নাথকে বিদায়সম্ভাষণ 

জানাবার দ্বন্ টাদপাল ঘাট পর্যস্ত এসেছিলেন এবং ছেলেকে এই উপদেশ দিয়ে 

ফিরে আসেন যে,“বাবা! সব কণ্ে। কেবল বিবি বিয়ে করে| না।” যাবার 

আগের রাতট। তিন বন্ধুতে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের কাশিপুরের বাড়িতে 

অবস্থান করেছেন এবং পরের দিন সকালে সেখান থেকেই তীর] চাদ্পাঁল ঘাঁটে 

এসে জাহাজে চড়েন। কিস্ত বিহাঁরীলালেপ্ বাবা চন্দ্রশেখর গুপ্ত পুত্রের 

বিলাত যাত্রার সংবাদ পেয়ে তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য চাদপাল ঘাট পর্যস্ত 

ছুটে এসেছিলেন। 

তিনজন বাঁঙালি সন্তান একসঙ্গে মিবিল নাব্বিম পড়তে বিলাত যাত্রা 

করছেন) সেদিনকার বাংলায় এটি একটি বড়ো গকমের ঘটনা! ছিল। ইস্ট ইত্ডয়া 

কোম্পানীর ক্রমিক রূপ-পরিবর্তনের ইতিহাসে শাঁসনকার্ধে ভারতীয়দের 
সুযোগ দেবার জ্ন্ত ১৮৫৪ সালে সিবিল সাবিসের প্রবর্তন হয়। অনেকেরই 

হয়ত জান! নেই যে, ধিবিল সাবি মুখ্যত লর্ড মেকলের হৃরি। এই সম্পর্কে 

যে কমিটি বসেছিল মেকলে ছিলেন তার চেয়ারম্যান এবং মেকলেই চাটণর 
আইন পাশ হবার সময় বৃটিশ পার্পমেন্টে বাড়িয়ে তার সেই ইতিহাসগ্রসি্ধ 
উদ্ভিটি করেছিলেন £ “16208 06 0026 006 009110 108770 0£ [78115 

ষ্ 
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সেইদিন আনতে খুব বিলম্ব হয়নি। মেকলে যে সিবিল সাধিলের জন্ত 
১৮৫৭তে সুপারিশ করেছিলেন, পরোক্ষভাবে সেই ভারতীয় সিবিল সাবিসের 

সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকজন ভারতীয় চিস্তানায়কের চিন্তা-ভাবন! সেইদিনটিকে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে ত্বরান্বিত করে তুলতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল । 

১৮৫৪ সালের দশ বছন পবে সতো্ন্্রনাথ ঠাকুর প্রথম পিবিলিয়ান হয়ে 

উচ্চ শিক্ষিত ভারতীষদের সামনে একট] নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । এন্পর 
মনোমোহন ঘোষ (মাইকেলেব বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ) [তন-তিনবার চেষ্টা 

কবেও মিবিল সাবি পবীক্ষায় কৃতকার্য হতে পাবেন নি। তিনি অরশেষে 

ব্যাথস্টাব হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। লমেশচন্ত্র ও তার বন্ধু দুজন হখন এ 

হ্থুকঠিন ও বায়বহুল পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবেন সংকল্প করেন, তখন 

তার! পবচেয়ে বেশি উৎসাহ যর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি ব্যাবিস্টার 

মনে।মোহন ঘোষ, এই কথা ক্থরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন । 
উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (ড/. 0. 901055116) তখন বিলেতে; 

রমেশচন্দ্রদের বিলাতি ষাওয়ার সংবাঁদট! তাঁকে জানিয়ে মনোমোহন লিখলেন 
যে, তিনি যেন সাউদামটনে এসে এদের অভ্যর্থনা করেন । 

এই তিন বন্ধুর বিলেত ঘাঁওয়ার খবরট] কলকাতায় আরেকজন জানতেন 3 
তিনি মাইকেল মধুনুদন দৃত্ত। তিনি এবং মনোমোহন ঘোষ ঠিক তার এক 
বছর আগে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরেছেন এবং ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে 

প্রবৃত্ত হয়েছেন । মাইকেল তখন থাকতেন স্পেনসেস্ হোটেলে । “মধু-স্থতি' 
পুস্তকে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে ঃ 

"দনেশমান্ত হুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পুরে, 



২ রমেশচন্ত্র 

তাহার পিতৃদেব ভাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক়, গ্রাতংস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্বা- 

সাগর এবং ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত স্পেনসেস্ হোটেলে মধুস্থদনের 
সহিত লাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। যুবক হুরেন্দ্রনাথ দিবিল দাবিস পরীক্ষ। 

দিতে ঘাইতেছেন এবং বি এ. পরীক্ষায় লাটিনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন 

শুনিয়া মধৃন্দন তাহাকে [০6 00৩ €৪10106 500+ বলিয়াই পার্বস্থ পুস্তকা- 

ধার হইতে জগছিখ্যাত কবি হোরেসের মূল লাঁটিন গ্রন্থ লইয়া তাহা হইতে 
একটি কঠিন অংশের কয়েক পংক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলেন । স্থরেন্দ্রনাথ নেই 

অংশটি স্থচারুরপে ব্যাখ্যা করিতে না পারায়, মধুস্দন বলেন, "তাই তো, তুমি 

মিবিল সাবিস পরীক্ষা! দিতে যাচ্ছ, পাস হবে কি?” স্থরেন্ত্রনাথ উত্তরে বলিয়া- 
ছিলেন, “আজ্ঞে যাচ্ছি তো, দেখি চেষ্টা করিয়া, কি হয়।, পরে মধু্থদন, 
মনোমোহন ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'তুমি দেখছি যত 

কুলি চালান দিচ্ছ? অতঃপর তিনি তাহাকে 'ঢ:০6৪০০০ঘ ০৫ [700191 

ঢ:1016181205 79:0০660108 60 চ0০০০১- এই আখ্যাঁয় অভিহিত করেন ।” 

ঘটনাটি এখানে উল্লিখিত হোঁল এই কাঁরণে যে, এদের আগে যে তিনজন 
বাঙালি সন্তান ব্যারিস্টারি ও সিবিল সাবিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেত 

গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন একমাত্র 
মাইকেল । বাঙালির ছেলেগুলি যাতে এই স্থকঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 

কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে, এইটাই ছিল মাইকেলের মনের কথা । এদের মধ্যে 
সকলেই কবির সেই আশ] চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন । এবং বিশেষ করে 

পেরেছিলেন রমেশচন্দ্র। আটচল্লিশ জন উত্তীর্ণ ও নির্বাচিত প্রার্থার মধ্যে তিনি 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। বাঙালির ছেলের পক্ষে বিলেত যাঁওয়া 
তখনো পর্যন্ত “নিষিদ্ধ যাত্রার সামিল ছিল। যর্দিও প্রথমে রামমোহন গণ্ী 

ভেঙে দিয়েছিলেন এবং তীর অনুবি হয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই পথ 
কিছুটা সুগম করেন, তবুও বিলেত যাবার নাম শুনলেই রক্ষণশীলদের মনে 

একটা আতঙ্কের ভাঁব উপস্থিত হোত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সেদিন ক্রাক্ষণ 
বিদ্যাসাগরের মনোভাব ছিল স্বতন্ত্র) তিনি এই জিনিসটা খুব সহজ ভাবে শুধু 
নিয়েছিলেন নয়, তাঁর দুরদৃষ্টি বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ষে, প্রাচ্যের সঙ্গে 
পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নিৰিড় করে তোলার জন্য বাঙালির ছেলেকে বিলেত যেতেই 
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হবে এবং দেশের শাসনকার্ধে দায়িত্বপূর্ণ অংশ নিতে হোলে সিবিল সাবিস 
পরীক্ষায় বাঙালির ছেলের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ”কর1 একান্ত 

বাঞ্চনীয়। তাই না তিনি বন্ধুপুত্র স্থরেন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার ব্যাপারে 

তখন উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, যেমন তিনি একদ1 উৎসাহ দেখিয়েছিলেন 
মাইকেলের ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার সময়। 

হুরেন্ত্নাথ তার আত্মচরিতে লিখেছেন ; “সমুদ্রযাত্রায় আমাদের কোনো 
কষ্ট বা! অন্থবিধা ভোগ করতে হয় নি। সামুদ্রিক পীড়ায় (568 51০5069$) 

আমরা কেউ-ই আক্রান্ত হইনি । কলকাতা থেকে ইংলগ্ড আসতে পথে যে সব 

বন্দরে জাহাঁজ থেমেছিল, আমর! সেই-সেই বন্দরে নেমে অনেক কিছুই দেখে- 
ছিলাম? প্রায় পাচ সপ্তাহ জাহাজে কাটাবার পর আমন] সাউদামটনে এসে 
পৌছলাম। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ডা. 0. 80017:196 ) সাউদামটনে 

এসে আমাদের লঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; মনোৌমোহন ঘোষ ( এই মনোমোহন 
ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু ॥ বিখ্যাত ব্যারিস্টার। ) আগে থেকেই তাঁকে 

চিঠি পিখে আমাদের তিনজনের আসবার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই 
আমাদের লগ্ডনে নিয়ে গিয়ে তোলেন এবং লগুন যুনিভাসিটি কলেজের 

সন্গিকটে বানা্ড স্্টের একটি বোভিং হাউসে আমাদের থাঁকার ব্যবস্থাও 
তিনি করেন। সেখানে কিছুকাল বাস করার পর আমর! ব্য স্ব বাসস্থানে চলে 

যাই এবং আমাদের সাঁমনে যে কাঁজ তাতেই আমরা অতঃপর আস্তরিকতার 
সঙ্গে মন দিলাঙ্গ।” 

তিন বন্ধু ধখন বিলাত যাত্রা করেন, তখন এঁদের মধ্যে বিবাহিত ছিলেন 

একমাত্র রমেশচন্ত্র; শুধু বিবাহিত নয়, তিনি তখন ছুইট কন্ার পিন্তা। তার 
বয়স তখন কুড়ি বছর। তখন নিবিল সাবিন পরীক্ষার বয়লের নিয়ম এই 

ছিল. ষে, প্রার্থীর বয়স উনিশ বছরের বেশি আঁর একুশ বছরের কম হওয়! 
দরকার। এদিক দিয়ে রমেশচন্দ্রের কোন অস্থবিধা ছিল না) অস্থবিধায় 

পড়েছিলেন বিহারীলাল ও স্থরেন্দ্রনাথ। এ-বিষয়ে হুরেন্্রনাঁথের আত্মজীবনীতে 
হন্দর বর্ণনা আছে, কৌতৃহলী. পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন । বয়স বিভ্রাটে 
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জন্য ১৮৬৯ সালে জুন মাঁসে প্রথম যে প্রতিযোগিতা! পরীক্ষা! গৃহীত হয়, তাতে 

নুয়ৈন্রনাথ পাঁশ করলেও, পরবতি পরীক্ষার জন্ত তিনি আর অনুমতি পাননি, 
তালিকা থেকে তার নাম কাট গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বয়স তাঁর ঠিকই ছিল 

এবং তিনি পনর বছর বয়সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । কিন্তু 

বিশ্ববিচ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি জানিয়েছিলেন যে তখন তাঁর বয়স যোল। 

এই গণনাঁটি তিনি করেছিলেন ভারতীয় মতে । যাই হোঁক, এই বাপারটি নিয়ে 

এদেশে এবং ওদেশে তুমুল আলোডনের সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতা থেকে 
বিদ্যাসাগর, ষতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমানাঁথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল হিত্র প্রভৃতির 

স্বাক্ষরিত ৪:108%1. গেল বিলেতে; তাঁতে তারা সকলেই বললেন যে, 

প্রবেশিক! পরীক্ষার সময় হুরেন্্নাথের বয়স পনরই ছিল। তখন কেশবচন্ত্র সেন 
, ও স্যর তারকনাথ পালিত ওদেশে ছিলেন | এই বিষয়ে তাঁরাও যুবক স্বরেজ্জ- 

নাথকে অনেক সহায়তা করেন। ঘটনাটি শেষ পর্যস্ত আদালত পর্যস্ত গিয়েছিল 

এবং অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ শেষ পরীক্ষীয় প্রতিযোগিতা করবার জন্য অনুমতি 

লাভ করেন। 

লগুনে পৌছেই রমেশচন্দ্র সিবিল সাঁধিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হতে থাঁকেন। 
মনোমোহন ঘোষের অকৃতকার্ধতাঁর দৃষ্টান্ত তাঁর সম্মুখে ছিল; তাই যাবার 

আগে তিনি যথেষ্ট প্রস্তত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ফরাসী ও সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য 

প্রয়োজনীয় বিষয়ও খুব যত্তের সঙ্গে শিক্ষা করেছিলেন । উনিশ শতকের বাঙালি 
সন্তানদের জীবনে কোন ফাক বা৷ হকি থাকত না; এদের জীবনের স্ভৃমি 

ছিল ন্দুট আর ছিল অটল আত্মপ্রত্যয়। এই জিনিস আজ বিরল। বর্তমান 

বাঙালি সম্তানের অধোগতির কারণটাই তো এইখানে । রমেশচন্ত্র ওদেশে গিয়ে 
অধ্য়নে কী গভীর মনোনিবেশ করে প্রথম প্রতিযোঁগিত! পরীক্ষায় তিনশো 

পচিশজন প্রার্থীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁর পরিচয় তিনি 
স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন £ 

“এক বৎসর ধরে কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াগুনা করে ১৮৬৯ 
জ্ীলেব সিবিল লাধিস পরীক্ষায় উপস্থিত হুলাম। বলা বাহুল্য যে, এই 
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এক বৎসরকাল যেরূপ অবিরাম কঠিন পরিশ্রম করেছি, পূর্বে আর কখনো! 
সেরূপ করিনি। আমরা লগ্ন ইউনিভাপিটি কলেজে নিয়মিতরূপে উপস্থিত 

হয়ে অধ্যয়ন করতাম, এবং তা ছাড়া অন্য সময়েও এ কলেজেরই কোন কোন 

অধ্যাপকের কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করতাম। তারা সকলেই 

আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ প্রকাশ করতেন । ...আঁমরা কলেজের অধ্যাপনা 
গৃহে অথব। লাইব্রেরিতে প্রায় সারাদিন অতিবাহিত করে সন্ধ্যায় বানায় ফির- 
তাম, এবং নৈশ ভোজনান্তে একবার বেড়াতে বেরুতাম; ফিরে এসে একটু 
চ] পান করে পড়তে যেতাম, এবং যতক্ষণ সাধ্য পাঠাভ্যামে নিরত থাকতাম । 

সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁড়াতাড়ি ন্নান ও প্রাতরাঁশ শেষ করে আবার 
কলেজে যেতাম। 

“এই ভাবে এক বছর কেটে গেল। পরীক্ষা এসে উপস্থিত। পরীক্ষার্থী 

ইংরেজ ছাত্রের সংখ্যা তিন শতেরও অধিক। এর মধ্যে মাত্র প্রথম পঞ্চাশটি 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় আমাদের ভাগ্যে ষে কি ঘটবে, 
তা তখন অআ্বচমান করা অসাধ্য । পরীক্ষার্থীদের অনেকেই লগ্ডন, অকফোর্ড 

অথবা কেমৃত্রিজ কলেজে রীতিমত শিক্ষালাভ করেছেন, আবার অনেকে রেন 
(০2 ৬7150 ) সাহেবের নিকট মাত্র এই পরীক্ষা! দেবার জন্তই বিশেষরূপে 

শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন । অধ্যাপক রেনের কাছে ট্রেনিং নিয়ে প্রতি বছর অনেক 
ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন । 

“শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কঠিন পরীক্ষ! পৃথিবীতে আর কোথাও আঁছে কিন! 
সন্দেহ। প্রায় একমাসের অধিককাল ধরে এই পরীক্ষা চললো! | পরীক্ষার বিষয় 
বু প্রকার; কিন্তু রক্ষা এই যে, সব প্রার্থীকেই যে সব বিষয়ের পরীক্ষা দিতে 

হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই তার মনোমত 

কয়েকটি বিষয়ে মাত্র পরীক্ষা দিতে হয়। প্রত্যেক পরীক্ষিত ছাত্রের সর্ব 

বিষয়ের পরীক্ষার ফলের মমি করে, এ সমষ্টি ফলের ন্যুনাধিক্য অঙ্কুসারে তার 
শ্রেষ্ঠত্ব-নিকষ্টত্বের বিচার হয়। পরীক্ষার জন্য আমি পাচটি বিষয় নির্বাচন করে- 

ছিলাম, ষথা-(১) ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস ও রচনা (২) গণিত) (৩) 

মনোবিজ্ঞান) (৪) প্রাক্কাতিক বিজন, এবং (৫) সংস্কৃত। প্রত্যেক বিষয়েই 

ছ'রকমের প্রশ্ন দেওয়া হয়-'.কতক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সুখেমুখে জার 
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কতক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় লিখিত ভাবে । এই উভয় পরীক্ষাই আমি 

ভালই দিয়েছিলাম । যখন পরীক্ষার ফল জনা গেল, তখন দেখলাম যে, 

ইংরেজি পরীক্ষায় ৩২৫ জন ছাত্রের মধ্যে আমি ছিতীয় স্থান অধিকার করেছি, 

এবং ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪২* নম্বর পেয়েছি । সংস্কৃতি আমি ৫০০-র মধ্যে 

৪৩০ নম্বর পেয়েছিলাম । কিন্ত গণিতে আমি খুব বেশি নম্বর রাখতে পারিনি । 

মনোবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আমি যথেষ্ট নম্বব পেয়েছিলীম।” 

রমেশচন্ত্র যে একজন মধাবী ছাত্র ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মেই। সেষুগে 
রাঁমগোপাল ঘোঁষ ও মাইকেলের পর তাব তুল্য ইংরেজি ভাষায় দখল আর 

কোনে বাঙালির ছিল না। সংস্কৃততেও তিনি কম পারদর্শী ছিলেন না। 

ধিগ্েদ সংহিতা” তার অগ্রস্ত সাক্ষ্য বহন করে। লগুনে যেসব অধ্যাঁপকদের 

কাছে রমেশচন্দ্র প1ঠ গ্রহণ কবেছিলেন, সরতজ্ঞচিত্তে তিনি তাদের কথ উল্লেখ 

করেছেন। তাঁর সহপাঠী হুবেন্্রনাথও তাদের প্রতি অনুরূপ কৃতজ্ঞতা নিবেদন 
করেছেন তার আত্মজীবনীতে | স্যর হেনরি মলি, কাঁউয়েল সাহেব (€ ইনি 

বিষ্যাঁসাগরের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন ) ও গোল্স্ট.কাঁর 
প্রমুখ অধ্যাপকগণের কথ|, তাদের উদার ও মধুর ব্যবহারেব কথা উল্লেখ 
করে স্বরেন্দ্রনাথ লিখেছেন £:-৬৬/০ ০6 0:62660. 95 0610 8]] 10) 

610০ 2000050 1:17015259 2190. 8০০001086 801101006; ) আর রমেশ- 

চন্দ্র পিখেছেন 241 1)95৬ 206501 1১002 2. 10061 8 00010 £21001176 

৪00 0:0০-1)৩2:06 15061191104) চৃওএ) 800 226205 )102165, 

0198553১০01 01 87551151) 1160150010--.70 165১ 216 ৬০ 110610060 60 

[07 11760900912 010১61১61, 2 10010100618 501)0181, 

1১052 98913910010 01855 ৬০ ৪6061)460 117) 0০ 001৬6151 

0০1188০ ”" এই উক্তি ছুটো থেকে এই অনুমান করা যেতে পারে যে, লগ্ডনে 
পিবিল লাবিস পরীক্ষার্থী এই বাঁডালি ছাত্র তিনজনের প্রতি ইংরেজ ও জর্মান 

অধ্যাপকগণ শুধু অন্ুগ্রহই প্রকাশ করেন নি, বরং গৌরবস্থচক ব্যবহারের 
পরিবর্তে তাঁরা যেন যথার্থ হিতৈষী বন্ধুর মতোন অকৃত্রিম পেহল্ুচক আচরণ 

করতেন। ইংরেজ বা ঘুরোপীয় শিক্ষকদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের এই যে 

মধুর সম্পর্ক, বল! বাহুলা, মাইকেলই এর পথ কিছুট1 সুগম করে দিয়েছিলেন । 



রমেশচন্ত্র ৫ 

টেনিসন, হুগো, মলি ও গোল্ডস্ট,কারের সঙ্গে মাইকেল যুরোপে ব্যারিস্টার 

পড়বাঁর সময়ে পরিচিত হয়েছিলেন। এরা সকলেই মধুহ্দনের পাঁণ্ডিত্য ও 

নহদয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন । সংস্কৃত ভাষাঁবিদ্ গোল্ডস্ট,কাঁর তো! মাইঈকেলের 

বিদ্াবত্তায় আকুষ্ট হয়ে তাঁকে লগ্ডন ইউনিভািটি কলেজের বাংলা ভাষার 
অবৈতনিক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করতে চেষেছিলেম। প্রাচা ও প্রতীচোর 

সংযোগের পথ সেদিন বাঙাঁলি কবি মণুসুদন সুগম করে গিয়েছিলেন বলেই না 
পরবতিকালে বমেশচন্দ্র, স্থরেন্দ্রনাথ ও বিহাঁরীলাল লগুনে তাদের ছাত্রজীবনে 

এমন বিপুল সমাদর লাভ করেছিলেন । দেখ। যাচ্ছে যে, উনিশ শতকের 

দ্বিতীয়াধে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির সঙ্গে ইংবেজের সম্পর্ক একট। 

দৃঢতুমির উপর দীডিয়েছে। 
পিবিল সাধিস পরীক্ষার শেষ পরীক্ষ। গৃহীত হোল ১৮৭১ সালের 

মাঝামাঝি । আটচল্লিশজন উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন 

রষেশচন্দ্র । উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার কবেছিলেন ভিনসেণ্ট 

স্মিথ। আশ্চধের বিষয় এই যে, পরবাতি কালে পমেশচন্্র ও ভিনসেন্ট স্মিথ 
দুজনেই ভারত-ইতিহ1ন গবেষণার ক্ষেত্রে পথিঞ্তের গৌরব অজন করেছিলেন। 

এর পব বিহ্ারীলান ৪ রমেশচন্দ্র ব্যারিস্টারি পরীক্ষ। দিয়েও কৃতিত্বের সঙ্গে 

উত্তীর্ণ হলেন। তিনি মিঙল্ টেম্পলেব-এর বার-এ্য।ট-ল ছিলেন। মাইকেল 

ও মনোমোহন ঘোষের পর এ'াই ব্যারিস্টারি পাখ করেন। রমেশচন্দ্র পুরে। তিন 

বছর ন মাঁস যুরৌপে ছিলেন । এই দীর্ঘকাল তিনি শুধু অধায়ন নিয়েই থাকেন 

নি। এইসময়ের মধ্যে তিনি গ্রেট বুটেনের নানাস্থান ভ্রমণ করেন এবং ই*লগের 

সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। তার ভ্রম্নণপ্রিয়তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি 
কৈশোর কাল থেকেই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মুরোপীয় সাহিত্য 

এবং রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট যেসব স্থান, এবং বরণীয় মনীবিদের 

জন্মস্থানি হিসাবে যেসব অঞ্চল খ্যাত, রমেশচন্দ্র গভীর আগ্রহের সঙ্গেই পাঠের 

অবকশে সেসব স্থান পরিভ্রমণ করে তর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করেছিলেন । 

তীর ভাবপ্রবণ চিত্ত মুরৌপের, বিশেষ করে ইংজগ্ডের সামাছ্িক ও রাজনৈতিক 

পরিচয় গ্রহণে সর্বদা উন্মুখ থাকত। বৃস্টলে রামমোহনের সমাধি স্থানটিও 
তিনি বাদ দেন নি। কনটিনেপ্টের কয়েকটি স্থান তিনি ঘুরেছিলেন। ছাত্র 
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হিসাবে রমেশচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় । রমেশচন্দ্র যে বছর প্রথম ইংলগ্ডে 

পৌঁছলেন, দে বছর উদ্বারনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা এলো এবং গ্লাডষ্টোন 
প্রধান মন্ত্রী নিবাচিত হন। ছাত্র বমেশচন্দ্র হাউস অব কমনস-এ গিয়ে 
শলীডষ্টোন ও ডিজরেলির বক্তৃতা পর্যন্ত শুনেছেন। শুধু কি তাই? জন 
স্টয়র্ট মিল অথবা চার্লস ডিকেন্স ঘখন যেখানে ভাষণ দিতেন সেসব 
সভাতেও তিনি উপস্থিত থাকতেন । ভারতে প্রবীণ জননায়ক দাদাভাই 
নৌরজি তখন লগ্ুনে। রমেশচন্ত্র তীর সঙেও পবিচিত হয়েছিলেন এবং 
তারই অন্ঠরোধে তিনি ভাবত সভার কোন কোন অধিবেশনেও যোগদান 

কবন্তেন। তরুণ বয়সেব এই যে সর্বতোমুধী আগ্রহ, রমেশ-চরিত্রের এও 

একট] লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । 

১৮৭১, অক্টে(বব। সাঁফলোর গৌবমুকুট মাথায় নিয়ে ত্বদেশে ফিরলেন 
রমেশচন্দ্র, বিহারীল।ল ও স্বেশ্রনাথ । এর]! যখন সিবিল সাঁধিস পৰীক্ষা 

দেবার জন্য বিলাত র প্রন] হন, খন কলকাতাব একটি সংব।দপত্রে এই মন্তবা 

কর! হয়েছিল £ “আমাদের একান্তিক ইচ্ছা যে, ইহার! পরীক্ষোতীর্ণ হইয়া 
দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন” আজ সত্যই যখন সেই তিনটি তরুণ বাঁউল। দেশের 

মুখ উজ্জল করে দেশে ফিরলেন, তখন স্বভাবতই সেট] একটা ম্মরণীয় ঘটনা 

হিসাবে স্বীকৃত হোল। শুধু তাই নয়, তাঁব| বিশেষভাবে সম্র্ধিতও হোলেন। এই 
সন্বর্ধন। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিগ্যাঁলাগর, কেশবচন্ত্র, কিশোরীষ্ঠাদ 

মিত্র প্রমুখ তৎকালীন সমীজনেতৃবর্গ । ভাবতীয় ছাত্রর] ইংলগ্ডে গিয়ে সহাদয় 

ব্যবহার পায় না, এই রকম একটা ভ্রাস্ত ধাবণ] এদেশে তখনো পধ্যস্ত গ্রচলিত 

ছিল। রমেশচন্দ্র, বিশ্থ।রীলাল, স্থরেন্্নাথ ফিরে এসে যখন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণ। 

করলেনযে: “৬৮৩ জাত ৬ 91001500 ভ1)910৬61 ৬৮০ 21) 217৫ 

০৮21৮006106 00515 ৮2১ ল 01500510017 00 0680 05 7101) 101)0- 

15685 ৫06 00 50181070:*৮- তখন থেকেই শুধু সেই ভ্রান্ত ধারণার অবলান 

হোল না, সেইসঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচোর সম্পর্কটা আরো শিবিড হোয়ে উঠলে! 

এবং ইংরেজের জীবনধারা, ইংরেন্সের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ভারতবাসীর চক্ষে 



রমেশচন্ত্র ২ 

আরো শ্রদ্ধেয় করে তুললে! ৷ রমেশচন্ত্র ও তাঁর বন্ধু দুজনে বোস্বাই থেকে সোজা 
কলকাতায় রওন1 হন। তখন বাংলা দেশের জাতীয় উৎসব দুর্গাগুজ। আসন্ন 
সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যেই তার! ম্বদেশে ফিরতে চেয়েছিলেন । পথিমধ্যে 

এলাহাবাদে নীলকমল মিত্র ইংলগ্ থেকে সঙ্ধ প্রত্যাগত এই তিনজন তরুণ 

নিবিলিয়াঁনকে অভার্থনা জানালেন । হাওড়া স্টেশনে তাদের স্বাগত জানাতে 

উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কেশবচন্ত্র। কৃষ্দাস পাল “হিন্দু পেটিয়ট” পশ্রিকায় 

ভীদের উদ্দেশ করে লিখলেন, “৬/০ 16০০০ 08০] ৮০. 31500 0176 

05012 0 00 17019658150 [71000 50০1০6৮১৮ এবং তাঁরা তিনজনেই 

স্ব স্ব গৃহে স্থান লাভ করলেন; বিলেত যাওয়ার জন্য তাঁদের কেউ-ই জাতিচ্যুত 

হলেন না। রামমোহনের বহু-নিন্দিত সেই ছুঃসাহসিক প্রয়াস আজ হিন্দু- 
সমাজপতিদের দ্বার। প্রকাশ্রে সমথিত ও সম্বধিত হোল। এইটাই ছিল সেদিন 

সবচেয়ে বড়ো! কথা । কলকাতার উপকণে মল্লিক-পরিবারের সাতপুকুর 
বাগানে নবাগত সিবিলিয়ানদের সন্বর্ধন। করার জন্য একটি বিরাট সভার 

অনুষ্ঠান হোঁল। সেই সম্বর্ধনা! সভার উল্লেখ করে স্ুরেন্দ্রনাথ তাঁর আঁআ্মজীবনীতে 
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৪1] ৪5০3.৮ আর উত্তরপাঁড়া হিতকরী সভার উদ্মোগে অনুষ্ঠিত অন্ুক্ধপ একটি 
সম্বর্ধনা! সভায় প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে নিজের ও বন্ধুদের পক্ষে রমেশচন্্ 

একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন £ “আমরা 

এখনো স্বদেশসেবার কোন প্রমাণ দিতে পারিনি বটে, তবে আমরা নিজ নিজ 

কার্ষদ্বারা শ্বদেশের কিছুটা! উন্নতি করতে পারব বলে আশ] পোষণ করি । 

আমি আপনাদের এই কথা বলি না যে, আপনারা ইংরেজের লব কিছু 
অন্ধতভাবে অনুকরণ করুন, কিন্ত আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলির উন্নাতি- 

মাধনে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে তাঁদের রীতিনীতির অনেক কিছুই গ্রহণ 

করতে পারি। নর-নারীর মধ্যে স্বাধীনতা ও দাম্োর পাঠ ইংরেজদের কাছ 



২৮ রমেশ চন্দ্র 

থেকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং এর' জন্যই ইংলগ্ে তরুণদের 

পাঠাবার ব্যবস্থা করা উচিত।” 

উনিশ শতকের সপ্তম দশকের প্রথমভাগে রমেশচন্দ্রের মুখে উচ্চারিত এই 
কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । ভাষণে যে প্রতিশ্রুতি তিনি 

দিয়েছিলেন স্বদেশের উন্নতি করব” রমেশচন্দ্রের পরবন্তি জীবনের প্রতিটি 
অধ্যায়ে দেখ! যাঁবে যে, তিনি তার এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে শুধু সচেতনই ছিলেন 

না, প্রতিশ্ররতি পালনেও ছিলেন বিশেষ ততপর। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন 

রাঁজপুরুষ, সরকারী কর্মচারী-_-কমিশনাঁর পধস্ত হয়েছিলেন । কিস্তু সরকারী 

নথিপত্রের মধ্যেই রমেশ-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি । এইটাই বাঙালির 

সৌভাগ্য । তার জাগ্রতচিত্তের সকল চিন্তা-ভাবনা সেদিন বাংলার সাহিত্য ও 
সমাজ; অর্থনীতি এবং পুরাতত্ব ও ইতিহাসের আলোচনায় কি ভাঁবে সার্থক 
হয়েছিল, অতঃপর আমরা রমেশচন্দ্রের সেই ৰনুমুখী প্রতিভার আলোচনায় 
প্রবৃত হব। 



॥ চার ॥ 

দেশে পৌছেই রমেশচন্দ্র সিবিল সাবিসের কাজ আরম্ভ করলেন। তার 
প্রথম কর্মস্থল আলিপুর। তিনি চব্বিশ পরগণার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হলেন। এই নিয়োগের তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭১, 

এবং এইসময় থেকেই তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ । রমেশচন্দ্র মোট পঁচিশ বছর 

সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন । চাঁকরিজীবনের প্রথম নয় বছর তিনি সহকারী 

ম্যাজিস্ট্রেটের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এৰং তারপর তিনি অস্থাক্সীভাবে জিলা- 
শাসকের পদে নিযুক্ত হন। পরৰতি বারো বছর দেখ! যায় যে, তিনি কখনো 

অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদদে অথব। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর 
হিলাবে কাজ করেছেন এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবেই কাঁজ 

করেছেন । ১৮৯৩ লালে তিনি সব্প্রথম প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট 

হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪ সালে তিনি অস্থায়ীভাবে বর্ধমান বিভাগের 
কমিশনার নিযুক্ত হন। সর্বশেষে উড়িষ্যার কমিশনার ও করদমহলের 

স্থপারিপণ্টেণ্ড্টে হিসাবে তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 

সিবিল সাঁবিসে প্রবেশ করবার পর প্রথম এগাঁর বছর রমেশচন্দ্রকে শিক্ষা- 
নবিপী করতে হয়েছিল অর্থাৎ এই এগার বছর ছিল তাঁর সমগ্র চাকরিজীবনের 
এপ্রেন্টীসসিপ (/১00:6105591510)-এর সময় । আলিপুরে এক বছর কাটাবার 

পর তিনি সাঁবডিভিসনের চার্জ পেয়ে এলেন জঙ্গীপুরে (মুশিদাৰাদ )। এখানে 

তিনি মাত্র এক বছর তিন মাপকাঁল ছিলেন এবং তারপর নদীয়া! জেলার বনগ্রাম 

সাবডিভিসনের চার্জ প্রাঞ্ধ হন। নদীপ্পা জেলাক্ম তিনি সবশুদ্ধ তিন বছর 

কাঁটিয়েছেন। বনগ্রামের পর তিনি এই জেলায় মেহেরপুর সাবডিভিসনের 
চার্জ পেয়েছিলেন । এইভাবে তিনি পঁচিশ বছরকালের মধ্যে বাংলাদেশের 

মুশিদাবাদ, ত্রিপুরা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বাখরগঞ্জ, পাবনা, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, 

মেদিনীপুর ও হুগলী, এই দশটি জিল1 পরিভ্রমণ করেছিলেন; বাংলার বাইরে 
তিনি প্রথমে বালেশ্বর এবং পরে কটকে গিয়েছিলেন । চাঁকরিজীবনের প্রথম 

থেকেই দেখা যায় যে, তিনি জনসাধারণের কল্যাণচিস্তাঁয় নিজেকে নিয়োদ্ধিত 



৩৩ রমষেশচজ্ 

রেখেছেন। বনগ্রামেই এর হাতে-খড়ি। জনসাধারণের মধ্যে প্রধানত 
শিক্ষাবিস্তারেই রমেশচন্দ্রের আগ্রহ ও অন্গরাগ প্রকাশ পেয়েছিল। বনগ্রামে 

সেই সময়ে যে ছু*তিনটি স্কুল ও পাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত হয়, তা তারই উদ্যোগে 

হয়েছিল; এখানে একটি বিদ্যালয়ের নৃতন ভবন নির্মাণের জন্য তিনি ব্যক্তিগত- 
ভাবে আঁড়াঁইশত টাকা! প্রদ্দান করেছিলেন । 

মেহেরপুর সাবডিভিসনের চার্জ নিয়ে রমেশচন্দ্র খন এলেন, তখন সেখানে 
দুভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে । তাই প্রশাসনিক কাজ অপেক্ষা রিলিফের কাজেই 

তিনি বেশি মন দিয়েছিলেন । সেইসময়ে এখানে অবস্থিত যেসব সরকারী 

কর্মচারী রিলিফের কাজে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছিলেন তাদের তালিকায় 
তরুণ পিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের নামটি বিশেষভাবেই উল্লিখিত হয়েছিল । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেই বয়স থেকেই ভারতবর্ষে দুভিক্ষ-সমস্তাটির প্রতি তার 

দৃষ্টি আকধিত হয় এবং তিনি গভীরভাবে এর অনুশীলন করতে থাকেন। 

পরিণত বয়সে এই সমন্তার সমাধানে তিনি যেরূপ চিন্তা-ভাবনা! করেন এবং 

অশেষ যত্বহকারে যেসব মুল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেন তার প্রকাশ আছে 

১৮৯৭ সালে 707/17711 17686/ পত্রিকায় প্রকাশিত “ভারতে ছুভিক্ষ+ 

শীর্ষক প্রবন্ধটিতে | এ-বিষয়ে যথাস্থানে আমরা আলোচন। করব । ভারতবর্ষে 

দুভিক্ষ সম্পর্কে আলোচনায় তিনিই পথিরৎ। নদীয়। জেলায় নীলকর সাহেবদের 

বিষনজরে তিনি পড়েছিলেন ; এদের সঙ্গে হাকিমের মতের ঘোরতর পার্থক্য 

যখন দেখা! দিল, তখন প্রবল প্রতাপাদ্িত' নীলকর সাহেবর! রমেশচন্দ্রকে 

নধীয়া জেল! থেকে সরিয়ে নেবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছিল । 

তখন এই জেলায় “বষধর” নীলকরের প্রবল প্রতাপ এবং অবস্থা এতদূর পর্যস্ত 

গড়িয়েছিল যে, এই মতবিরোধের ফলে রমেশচন্দ্রের চাকরির ভবিষ্যৎ মিয়ে 
টানাটানি চলেছিল। এই সময়ে করিপুর থেকে তিনি তার অগ্রজকে এক 
চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ | 

“ভাগ্যের প্রসরতা ও বিরূপতা “ছুই-ই'সমানভাবেই গ্রহণ কর! ভিন্ন আর 

উপায় কি? আমার চাকরির ভবিষ্যৎ খুব আশাগ্রদ বলে মনে হচ্ছে না। 

আমি যখন কষ্চনগরে ছিলাম তখন মিঃ হ্তিভেনস্ (ইনি তখন্ নদীয়া জেলার, 
য্যাজিস্রেটে ছিলেন) আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এক বছরের মধ্যেই, 



রমেশচন্জ্র ৩১ 

অফিসিয়েটিং জয়েপ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবার হ্ছযোগ আমি পাব। কিন্ত নীলকর 

সাহেবদের আবেদনের ফলে ম্যাজিস্রেট ও কমিশনারের মন আমার উপর বিন্গপ 
হওয়াই স্বাভাবিক এবং এর ফলে হয়তো। বেশ কয়েক বছর লাগবে আমাকে 

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে স্থপারিশ করবার জন্য । কিন্ত আমার সান্বনা এই 
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রমেশচন্দ্রের পত্রের মধ্যে শেযোক্ত কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবাঁর বিষয় । 

ঘে যুগে একজন সিবিলিয়ান হওয়া জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাজ্কিত বিষয় বলে 
মনে হোত, সেই যুগে দেখা যাচ্ছে ষে রমেশচন্দ্র কর্তব্যকে চাকরির অগ্রে স্থান 

দিয়েছেন। রমেশচন্দ্র এখবর্ষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নি, বহু আয়াস শ্বীকার 
করে তিনি সিবিলিয়ানের চাকরি পেয়েছেন । তথাপি কর্তব্যের খাতিরে তিনি 

চাকরিসবন্থ মানুষ হয়ে উঠতে পাবেন নি এবং চাঁকরিজীবনের আরস্তকাঁলেই 

তিনি কর্তব্যকে মুখ্য বলে মনে করেছেন। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
অন্ধাবনযোগ্য । “কর্তব্য পাঁলনের জন্যই জীবনধাঁরণ”--এই যে মনোভাব, 

ইহাই রমেশচন্দ্রের জীবনে গতি দিয়েছে, প্রেরণ। দিয়েছে এবং পরিণত বয়সে 

তাকে করে তুলেছে একজন দেশহিতৈষী | ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে একজন 
ভারতীয় সিবিলিয়ান যে কর্তব্যকে এতখানি গ্রাধান্স দিতে পারেন, বোধহয় 
ইংরেজ রাজপুরুষদের পক্ষে সেট! ধারণার অতীত ছিপ । এই ভাবে “402:05: 

€০ ৫45” হতে গিয়ে, সরকারী চাকরিতে যোগ্যত। থাকা! সত্বেও, রমেশচন্ত্র 

আশান্্যায়ী প্রোমোশন বা পদোন্নতি লাভ করতে পারেন নি। চাঁকরি- 

জীবনের শেষভাগে তিনি ম্যাঁজিই্রেট ও কালেক্টরের পদ লাভ করেন. আর 
বিভাগীয় কমিশনারের পন্দে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন মাত্র তিন বছর। সরকার 
নানা কারণে রমেশচন্দ্রের উপর বিরূপ হয়েছিলেন। ১৮৯২-৯৩ সালে যখন 

তিশি এক বছর ও কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে বিলেতে অবস্থান করছিলেন তখন 

তিনি সেখানে জাতীয় কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব প্রকাশ্যে সমর্থন 
করেন। প্রস্তাবটি ছিল ধিচার ও শামন বিভ্যগের পৃথকীকরণ। এই প্রশ্তাব 

সমর্থন করলে সরকার ষে তার ওপর রুষ্ট হবেন এবং তার উন্নতির পথে বিশ্ব 

ঘটতে পারে, এ কথ। 'রমেশচন্্র ভালোভাবেই জানতেন। সরকারী কাজে 
দোগ্যতা প্রদর্শন ফর! সত্বেও তার চেয়ে জুনিয়র ইংরেজ সিবিলিয়ানদের ক্রুত 
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পদ্দোন্নতি হয়েছিল । এজন্য রমেশচজ্জের মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। সরকারী 
কর্মজীবনের প্রারস্ভে যে কর্তব্যকে তিনি মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন, সেই কর্তব্যের 
লক্ষ্য ছিল স্বদেশের উন্নতিসাধন। স্ৃতরাং স্বদেশহিতৈষণাকে বিসর্জন দিয়ে 
রমেশচন্দ্রের পক্ষে চাঁকুরি-সর্বন্ব মানুষ হয়ে ওঠা আদৌ সম্ভবপর হয়নি । 

১৮৭৬ সাল, নভেম্বর মাম। নদীয়| জেলা থেকে বদলি হয়ে রমেশচন্্র 
এলেন বরিশালের দক্ষিণ শাহবাজপুরে । এখানে তখন ছু্িক্ষ ও মহাঁমারীর 
তাগুব চপ্সছিল। রমেশচন্তর এই সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে কিছু 
অংশ এখাঁনে উদ্ধ ত করে দেওয়া হোল £ 

“১৮৭৪ সালের চেয়ে এক ভীষণ দুভিক্ষ বাংলা দেশে দেখা দিয়েছিল 
১৮৭৬ সালে । : এ ৰছরের ৩১শে অক্টোবর তারিখের রাত্রিতে ষে ঘূর্ণিবাত্যা ও 
জলোচ্ছাম হয় তাঁর ফলে এক লক্ষ লোকের জীবননাশ ঘটে। দক্ষিণ 
শাঁহবাঁজপুরের অবস্থাই মবচেয়ে শোচনীয় হয়েছিল । গঙ্গার মোহমায় অবস্থিত 

এই মাঁবভিভিসনটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই রাত্রেই এখাঁনকাঁর 

চল্লিশ হাজার অধিবাসী জলে ডুবে মারা যায়। এই সাঁবডিভিসনের ভারপ্রাণ্ধ 
যে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দৈবক্রমে গাছের উপর 
আরোহণ করে তাদের জীবনরক্ষা করেছিলেন, কিস্তু বেচারার পরিবারের আঁর 
সকলেই মারা যায়। তিনি অবিলদ্ে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাঁন এবং তার 

যায়গায় কৃষ্ণনগর থেকে আমাকে এই সাঁবডিভিসনে বদলি করা হয়। 

প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর জনসাধারণের অবর্ণনীয় ছুঃখকষ্ট_এই ছুইটি সমস্যার 

সম্মুণীন আমাকে হতে হয়েছিল । তখন কলকাতা থেকে খুলনা পর্যস্ত রেলপথ 

খোল! হয়নি । সথন্বরবনের ভিতর দিয়ে নৌকাযোঁগে বরিশাল পৌছতে আমার 
ছয় দিন লেগেছিল ।:"* নভেম্বরের শেষাঁশেষি আমি দক্ষিণ শাহবাজপুরে 
পৌছলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য আমার নয়নগোচর হোল তা এক 
করায় অবর্ণনীয় । কোনো বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রেও এমন শোচনীয় অবস্থা চাক্ষুষ 

কর' যায় কিনা সন্দেহ। অধিবালীদিগের কুটিরগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে 

ভেসে গিয়েছে) তাদের অনেকেই গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে । কোনো 

কোনে! ক্ষেত্রে একটি নমগ্র পরিবার অস্তহিত হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমম 



রমেশ চজ্জ ৩৩ 

পরিধার বিরল । এই বিপদের ভয়াবহতা এমনই ছিল যে যারা রক্ষা পেয়েছিল 
তাদের দুঃখ বোধ করবার ক্ষমতা পর্ধস্ত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । গোঁটা সাব- 
ডিভিসনটাই যেন এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একেবারে লগ্ডভগু হয়ে গিয়েছিল। 

সর্বত্র যে দৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ করলাম তা জীবনে বিস্তৃত হবার নয়। গবাদিপণ্ড 
সমম্তই জলোচ্ছাীসে ভেসে গিয়েছে ।*.. প্রারুতিক বিপর্যয়ের অবসানের সঙ্গে 
সঙ্গে দেখা দ্রিল মহাঁমারীর করাল মৃতি। মানুষ ও গবাদিপশ্ডর মুতদেহগুলি 
পচে এখানকার আঁকাশ বাতাঁস ও পানীয় জল সব কিছু বিষাক্ত ও দুঃসহ 

করে তুলেছিল। প্রথম থেকে গ্রামাস্তরে এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ল ও 

কলেরায় আক্রান্ত হয়ে আরে] কয়েক হাঁজার মর-নাবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
এই অবস্থায় ছুর্দশাগ্রস্ত নর-নারীদের যতট! রিলিফ দেওয়া দস্ভব সরকারীভাবে 
ত1 করা হয়েছিল ।”* 

রমেশচন্দ্ দক্ষিণ শাহবাজপুরে কিঞ্চিদিধিক দেড বছরকাঁল ছিলেন। এই 

সময়ে মহাঁমারী-বিধ্বস্ত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ছুঃখছুর্ঘশ। মোচনকল্পে 

সরকারীভাবে তিনি যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছিলেন । সমসাময়িক পত্রিকার 
বিবরণ থেকে জাঁন! যায় যে, এ সময়ে তিনি ছুর্গত জনসাধারণের ছৃঃখকষ্ট 

লাঘবেব জন্য যুবজনোৌচিত আগ্রহ নিয়ে অবিরাম পরিশ্রম করেছিলেন । 

বরিশালবাপী নর-নারী তাই পরবততিকাঁলে তার এই আন্তরিক সেবাপরায়ণতার 

কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। সেইসময়ে এই সাঁবভিভিসনের জনৈক 

অধিবাঁপী রমেশচন্দেব কাঁজের প্রশংসা করে “হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় ষে 
পত্রখানি লিখেছিলেন তাঁর থেকে জানা যাঁয়, একমাত্র এই তরুণ সিবিলিয়ানের 

আন্তরিকতার ফলেই রিলিফেব কাঁজ সর্বপ্রকারে সার্থক হোঁতে পেরেছিল। 

সেই পত্রথানি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল ঃ 

«সৌতভাগ্যক্রমে সিবিল সাধিসের একজন দক্ষ অফিসারের ওপর এই 
সাবডিভিসনের ভার ছিল৷ তীর চেয়ে বিচক্ষণ ও যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া "যেত 

কিনা সন্দেহ । জনসাধারণের গতি তার উদ্দার সহানুভূতি এবং তাঁর ওপর যে 
গুরু দায়িত্ব অপ্পিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে তাঁর আস্তরিকতা-_এই ছুই কারণে 

তিনি সংকটত্রাণের কাজে অত অল্পসময়ের মধ্যে এমন সফলতা লাঁত করতে 

*707:07658 € 17055 2 10 0 108৮৮, 
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সক্ষম হয়েছিলেন । এমন কর্তব্যপরায়ণ রাজকর্মচারী এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে 

বড় বেশি আসেন নি। গত ডিসেম্বর মাস থেকে বাবু রমেশচন্্র দত্ত ও তার 
সহকারী বাবু নূর্ধকুমীর সেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এর! দুজনে এই সাঁবডিভি- 

সনের সংগঠনে যথাসাধ্য প্রয়ান পেয়েছেন । তারা গ্রামে গ্রামে ও গৃহস্কের 

বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছেন; লোকের অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করেছেন এবং 

চাষের খোঁজ নিয়েছেন। কলেরা আরম্ভ হবার সময় তাঁরা যথেষ্ট তৎপরতার 

সঙ্গে কাজ করেছেন । মিঃ দত্ত খয়ং তিনটি মংকটভ্রাণকেন্দ্র পরিদর্শন করে 
অধিবাসীদের প্ররুত অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করতে যত্ব ও পরিশ্রমের ত্রুটি 
করেন নি। শুধু তাই নয়। এইসব ব্যাপার তিনি যথাসম্ভব কম খরচের 

মধ্যেই করে একটি নৃতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ।”* 
এই চিঠিখানিতে রমেশচন্দ্রের গুণপনার বর্ণনা করে বল] হয়েছিল £ 

608120) 50051067816, 2100. 170০0109 17. 10006 15 2. 00160 500৫ ০৫ ৪ 

2081১ 200 1785 1015 5৮010 90192117095 12 1)15 152810, 806 001 10110 

015 50000115101 ৮/০0৫]0 12115 1082 1600৬1০,১ চাঁকরিতে 

প্রবিষ্ট হবার পাঁচ বছরের মধে/ই তরুণ রমেশচজ্দ্রের মধ্যে এই যে আমর! 
একজন স্থিতধী, কর্তব্যপরায়ণ, স্বিবেচক ও নির্ভাঁক প্রকৃতির মাহ্ষকে 

দেখতে পাই, তৎকালীন সিবিল সাঁবিস কর্মচারীর তালিকায় এমন মানুষ বড়ো 

বেশি ছিল না। সিবিল সাঁবিসে ভারতীয়ের নিয়োগ তখনে। পর্যস্ত খুব বেশি 

হয়নি। সরকারী শাসনের আভিজাত্যমণ্ডিত এই ইম্পাত কাঠামোর মধ্যে 

থেকে একজন রাজপুরুষ শাসনদণ্ড পরিচালনার কালে কতখানি সহায়তা, 
সহিবেচন। ও নিরভীকতার পরিচয় দিয়ে, 'কদিকে বর্তবাপালন এবং অন্তদিকে 
জনসাধারণের হিতসাঁধন করতে পারেন, দক্ষিণ শাহবাঁজপুরে নবীন সিবিলিয়ান 

রমেশচন্্র সেই দৃষ্টাস্তই স্থাপন করেছিলেন । বন্ততঃ সমমাময়িক বিবরণ থেকে 
যতদুর জান। যায় তাঁতে মনে হয় প্রাক্কৃতিক দুর্যোগ ও মহামীরীতে বিধ্বস্ত এই 

অঞ্চলের অধিবানিবুন্দের অবর্ণনীয় ছুঃখছূর্দশা1! মোচনের জন্য একাগ্রচিত্ত হয়ে 

রমেশচন্ত্র যে প্রয়াস পেয়েছিলেন তা কেবলমাত্র একজন সহায় ও কর্তব্য- 
পরায়ণ রাঁজকর্মচারীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। শাসক হিসাবে এই সময়ে তিনি 

* 78000 22017$06, 2800) 001, 1877, 



রমেশ চন্ত্র ৩৫ 

লত্যিই তীর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর এই সহ্ৃদয়তা এখানকার 

লোকের মনে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তাই ১৮৮৩ সালে তিনি 

ষখন বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন তিনি আর একবার এই 
অঞ্চল পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং তখন তিনি এখানে বিপুলভাবেই সন্বর্ধিত 
হয়েছিলেন, দেখা যায়। 

১৮৮০। সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হয়ে রমেশচন্ত্র বাকুড়া এলেন। 
তাঁর আশা ছিল, সরকার তাঁকে এইবার পরিপূর্ণ জেলাশাসকের পদেই নিযুক্ত 
করবেন। তখনকার জেলাশাসনের ইতিহাস পাঁঠ করলে জানতে পার] যায় 

ঘে, মেই সময় বাঁকুড়া জেলার প্রশাসনিক ব্যাপারে সরকার থেকে একটা 

পরীক্ষা কর] হয়-__জেলার প্রত্যেকটি উচ্চপদে ভারতীয়ের নিয়োগ করা হবে, 
কাউন্সিলে এইরকম একটা দিদ্ধাস্ত গৃহীত হয়। রমেশচন্দ্র এই সম্পর্কে তার 

অগ্রজকে বীকুড়া থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন £ 4 £0: 000 111 1610106 

16 9০561010606 17081093 0015 6য%0611006150এবং তিনি সেই সঙ্গে 

আরো লিখেছিলেন যে, এইরকম দায়িত্বজনক পদ যদ্দি তীকে সত্যই দেওয়া 
হয় তা হোলে তিনি সর্বপ্রধত্বে এই গুরুদায়িত্ব পালন করবেন। তীর নিজের 

ক্ষমতার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। আর ছিল তাঁর আকাজঙ্ষা। কিন্তু সেই 
তরুণ সিবিলিয়ানের মনে একট] সন্দেহ জেগেছিল- _অবিচারপ্রস্থত সন্দেহ-_ 

ষে, তার যোগ্যতার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না এবং শাদ্দা ও কালো চামড়ার 
মধ্যে যে পার্থক্য কর] হোত, সেই পার্থকাট! তাঁকে বিশেষভাবেই গীড়। দিত। 

এই প্রসঙ্গে ইলবার্ট বিল প্রবর্তন উপলক্ষে ইগ্ডিয়া কাঁউশ্িলে উইলিয়াম হাণ্টার 

যে বক্তত প্রর্দান করেছিলেন সেই বক্তৃতা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত 
হোল £ 
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811811 0150105.--হাপ্টার সাহেবের এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙগম 

করতে হোলে আমাদের একটু প্রসঙ্গাস্তরে যেতে হবে। 



0৬ রষেশচঞ্জ 

নব্যভীরতের ইতিহাসে ১৮৮৩ সালটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। 

হাশনাল কনফারেন্স এবং ইলবার্ট বিল আন্দোলন-_এই ছুটো! ঘটনাই 

সমকালীন ভারতবর্ষে জাতীয়তার উদ্বোধনের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন 

করেছে । খন ভারত সরকারের আইনসচিব ছিলেন মিঃ ইলবার্ট। আগে 

নিয়ম ছিল, মফ:ম্বল কোর্টের ভারতীয় কোঁনে। ম্যাজিষ্রেট কোনো বিচাঁরাঁধীন 

ইংরেজ বা শ্বেতাঙ্গের বিচার করতে পারবেন না। বৈষম্যমূলক এই প্রথাটি 
তুলে দেবার জন্য মি: ইলবার্ট কাউন্সিলে একট] বিল নিয়ে এলেন। এরই 
নাম ইলবার্ট বিল। এই বিলটিকে কেন্দ্র করে সমস্ত ইংরেজসমাজে ছুলস্থুল 
পড়ে গিয়েছিল সেদিন। নেটিভের হাঁতে তাঁদের বিচার! অসম্ভব । 

শ্বেতাঙ্গ সমাজের বিরোধিতার ফলে শেষপর্যস্ত বিলটি আঁর পাশ হোল না । 

কিস্ত আমর একটা মহৎ শিক্ষা) লাভ করলাম। ইংরেজ বুঝিয়ে দিল সঙ্ঘ- 
বন্ধতার শক্তি কত। ইলবাট” বিলের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় শ্বেতাঁজ সমাজের 

আন্দোলনই হ্ষ্টি করেছিল একটি পাণ্টাঁআন্দৌোলন । সেই আন্দোলনের 
পুরৌভাগে ছিলেন শিক্ষিত ভারতীয়গণ এবং তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে- 

ছিলেন রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনথ। এই পাণ্টা-আন্দৌলনের পরিণতিই ন্যাশনাল 
কনফারেন্স। পাণ্ট-আন্দৌলন সার্থক হয়নি বটে কিন্তু জনৈক এতিহাঁসিকের 

মতে, “10 15100 2 12121011176 521556 01 10001119100 10 013০1001170 0: 

0১৩ ৪0০9160 [1)01,৮* এবং পরবর্তিকালে এই চেতনা থেকেই সৃষ্টি হয় 

সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধ জন্ম দিলো রাজনৈতিক 
চেতনার এবং ইতিহাসের এক শুভমুহূর্তে সেই চেতনা থেকেই জন্ম মিলো 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেম। সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র তার কর্মজীবনেই এই 
ঘটনা। প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মিধিল সাবিসে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির 
তিনি একজন তুক্তভোগী ছিলেন। এইবার পৃর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা! ঘাঁক। 

স্তর উইলিয়াম হাণ্টীর সেইসময়ে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ইলবার্ট বিল 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "বর্তমান ভারতীয় নিবিলিয়ানগণ এমন 
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রষেশচত্ত্ ৩৭ 

কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাতে করে সম্পূর্ণ জেলার দািত্ব তাঁদের ওপর 
ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তীরা সমান ক্ষমতায় আসীন” হবেন, এই" 
গ্রতিশ্রতি তাদের আমর দিয়েছি। অথচ জেলার দায়িত্ব থেকে তাদের 

ৰাইরে রাখা হচ্ছে-_বিশেষ করে সেইসব জেলা যেখানে ব্যবলায়ী ইংরেজদের 

স্বার্থ রয়েছে” হান্টার সাহেব এই কথা বলার পর তীর সেই স্মরণীয় 

বন্তৃতায় বাংল! ও বোস্বাই প্রদেশ থেকে ছুট্টি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন । তিনি 
বলেছিলেন ঘে, ১৮৮২ সালের ১*ই জাহ্ুয়ারি তারিখে জনৈক দেশীয় 

সিবিলিয়ানকে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসহ ঢাকার জয়েন্ট 

ম্যাঁজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করা হয়। এক সপ্াহকাল যেতে না যেতে 
এই নিয়োগ খারিজ করে তাঁকে একটি অপেক্ষারুত কম গুরুত্বপূর্ণ জেলায় 

বদলী করা হয়। 

হাণ্টারের বক্তৃতায় উল্লিখিত এই “জনৈক সিবিলিয়ান আমাদের 

রমেশচন্ত্র। তখন ঢাঁকাঁমৈমনসিংহ রেলপথ স্থাপন উপলক্ষে ঢাকায় বনু 
ইংরেজের সমাগম হয়েছে; কাজেই একজন নেটিভকে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট 

রাখা সরকারের অভিপ্রেত হোতে পারে না। স্থতরাঁং রমেশচন্দ্রের নিয়োগ 
খারিজ হবারই কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশীয় সিবিলিয়ানকে জেলার 

সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদানের একটা পরীক্ষা সরকাঁর থেকে করা হয়েছিল। 

১৮৮০ লালে আনন্রাম বড়,য়াকে কয়েক মাসের জন্ত দিনাজপুরের অফিসিয়েটিং 
ম্যাজিস্রেটের পদে, বিহাঁরীলাল গুপ্তকে ১৮৮১ সালে এক মাসের জন্য রংপুরের 
ম্যাজিস্ট্রেট ও কাঁলেক্টরের পন্দে এবং রমেশচন্ত্রকে এ বছরে তিন মাসের জন্য প্রথমে 
'বীক্ুুড়া এবং পরে ১৮৮২ সালে তিন মাসের জন্য বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট ও 

কালেক্টরের পদে নিয়োগ কর! হয়। তাঁরপর ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাঁসে 

পরিপূর্ণ ক্ষমতাঁসহ জেলাশীসকের পর্দে রমেশচন্দ্র ও আনন্দরাঁমের, নিয়োগ যখন 
সরকারীভাবে ঘোষিত হোল, তখনই শ্বেতাঙ্গ সমাজে এর বিরুদ্ধে দারুণ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সেই প্রতিক্রিয়ারই পরিণতি পূর্বোন্লিখিত ইলবা্ট 

বিল আন্দোলন । দেদদিনের সেই তুমুল আলোড়নকে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যাক্ন তার 'নেভার-নেভার' কবিতায় চিরম্মরণীয় করে রেখে গেছেন । 

ভারতে ইংরেজ-শাসনের আহপুধিক ইতিহাঁসের সঙ্গে ধীদের পরিচয় 



৩৮ | রমেশচন্জ্ 

আছে তাঁরা এই কথা অবগত আছেন ষে, দেশীয় সিবিলিয়্ানের হাতে 
এগজিকিউটিত ক্ষমতা! তুলে দিতে ভারত সরকারের তখন কী প্রবল সংকোঁচ 
ব1 অনিচ্ছাই না ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের প্রথম সিবিলিয়ানি, 

কিন্ত তাকে এগজিকিউটিভ পদ্দে নিয়োগ করা হয়নি। ইলব্টিই প্রথম 
অহুতব করেন যে, পরিপূর্ণ ক্ষমতাঁসহ জেলাঁশাসকের পদে ভারতীয় 
মিবিলিয়ানদের নিয়োগ একাস্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতশাঁসন ব্যবস্থায় সেদিন 
এইরকম একট পরিবর্তনের প্রস্তাব তুলে তিনি সত্যই একট! যুগীস্তর 
এনেছিলেন । ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধনে পরোক্ষ- 
ভাবে তিনি যে কতখানি সহায়তা করেছিলেন তা আজ আমর! উপলব্ধি 

করতে পারি। রমেশচন্দ্রকে যখন বালেশ্বরের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে 

নিয়োগ কর! হয় তাঁর প্রায় এক বছর বাদে ইংরেজদের মুখপত্র 'পাইওনিয়ার+ 
পত্রিক! মন্তব্য করেছিল £ 

+ 1115 15 002 2156 00085101) 01) 91310) 217201%6 ০0 [17019 

1703 10610 2:2000%০ 012821756০৫ & 2788715£) 8100. 108510001) 25 

006 80190100056106 0: 10 00106512 010010061 85 0860 00০ 

1800 0৫ 1015 1950, 9০ 009৫ 0161)05 ০৫ 0002 1525 21819520 0০ 9110৬ 

080 50105200.010025 02176 06591091720, 16 00652 ০1০ 118 805 ৪৬ 

5০800 00 110 00 06 21:191801000170 10 0025 116 85901060 

0080 100 210021085517061)5 10850 29100. 

রমেশচন্ত্র তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সেদিন এই কথাই প্রমাণিত 
করেছিলেন ঘে, সিবিল সাঁবিসে এই জাতীয় সংস্কার ভিন্ন ভারতে ইংরেজ- 
শাসনের পথ কিছুতেই স্থগম হতে পারে না। যৌগ্যত! প্রমাণের স্থযোঁগ 
না দিলে ভারতীয়রা সরকারী শাসনকার্ষে তাদের যোগ্যতা! প্রদর্শন করবেন কি 
করে ?-_-এই প্রশ্ের উত্তর মিলল রমেশচন্দ্রের কৃতিত্পুর্ণ কর্মজীবনে | বালেশ্বরের 
ম্যাজিস্রেট' হিসাবে তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা৷ দেখে 
ইংরেজদের অপর একটি মুখপত্র “স্টেটসম্যান, পত্রিকায় তীর সম্পর্কে সেঘিন 
এই" মন্তব্য করা হয়েছিল 2৭10 15 10000551516 0০ ৫036 0096 00812 

880৩ 02600825 আঃ]] 550৬ 26 16896 6008] 50659 107. 13881. 
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62:2০00৮৪ 60001051061)6 সা) 8. হি, 0086৮ ভারতীয় 

মিবিলিয়ান যে শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানদের সমান যোগ্যতার “অধিকারী, 

এইটা প্রমাঁণ করার মধ্যেই ছিল রমেশচন্দ্রের কর্মজীবনের প্রর্কৃত সার্থকতা । 

বালেশ্বরে রমেশচন্দ্র অল্পকাঁলই ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই 
জেলাশাঁসক হিসাবে যে *52:০ 2100 0)0:090217)65৪১-এর পরিচয় তিনি দিয়ে- 

ছিলেন, তা উধ্বতন সরকারী মহলে পর্যস্ত শ্বীরূত হয়েছিল । স্বথায়ত্ুশাসন 

সম্পর্কে সেদিন যে রিপোর্টটি তিনি রচন! করেছিলেন এবং যেটি কলিকাতা 

গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি সরকারী দপ্তরে একটি মূল্যবান দলিল 
হিসাবে পরিগৃহীত হয়। ন্বায়তশাসন সম্পর্কে ইংরেজশামনাধীন ভারতবর্ষে 
সেই প্রথম সরকারী আলোচনা এবং এই বিষয়টির আলোচনায় সেই বয়সে 
রমেশচন্দ্র ষে গভীর চিন্তাশীলতাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন ত1 সত্যই বিন্ময়কর। 

এদেশে শাপনসংস্কার বা স্বায়তশাসন সম্পর্কে যখন কেউ চিন্তা করতে অগ্রসর 

হন নি, দেখ! যায় যে, তখন একমাত্র রমেশচন্দ্রই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা 
করেছেন । রমেশচন্দ্রের সমীজচিস্তা অনুশীলন করতে হলে এই রিপোর্টাটি 

যত্বের সঙ্গে পাঠ কর] দরকার । আমরা যথাস্থানে এই বিষয়ে আলোচন। 
করব। . 

রমেশচন্দ্রের কর্মজীবনের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় আরম্ভ হয় যখন 
তিনি বাঁখরগঞ্জের ম্যাজিষ্টেটের পদে নিযুক্ত হন। তীর জীবনীকার একে 
1170 10050 10101111870 2015006 10 0) 10012 1166 01 1015 200011715- 

096৮৩ ০8196" বলে উল্লেখ করেছেন । ইতিপূর্বে তিনি এবং তার যে 

ছুই-একজন সতীর্ঘকে জেলাশাসকের পদে নিয়োগ করা হয়েছিল তা ছিল 
নিতান্তই অস্থায়ী রকমের । ১৮৮৩ সালের প্রারস্তে তিনি ঢাক1 ডিডভিসনের 

অন্তর্গত এই জেলার কর্মভাঁর গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সালের অক্টোবর 

মাস পর্যস্ত তিনি বাখরগঞ্জের জেলাশাসকের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

রমেশচন্দ্র ্বয়ং এই সম্পর্কে লিখেছেন : “এই প্রথম যে একজন ভারতীয়কে 

একটি জেলার চার্জে দীর্ঘকাল রাখ! হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঘে, এটা 

একটি সন্দেহমূলক পরীক্ষা মাত্র।” বাখরগঞ্জ সবচেয়ে সমস্যাপীড়িত জেলা 
এবং সমগ্র বাংলা প্রদেশের এটাই ছিল তখন সবচেয়ে 10825012870 



৪০ রমেশচন্ত্র 

জেন! আর সমগ্নটাও ছিল, রমেশচন্জরের কথায়, 5982 01 63:0102700170 

60: 005 11096168111 28169010, £5905 23610156006 7019110 

10100 2170. 60001002150 005 080115 1551178  08111)6 05696 

58:5.,--এই পরিবেশের মধ্যেই রমেশচন্দ্র বাখরখঞ্জ জেলাশাঁসকের পদে 

নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ছু*বছর পরে যখন তিনি এই দায়িত্বভার ত্যাগ করেন 
তখন সরকারীভাবে শাঁসনকার্ষে তার দক্ষতার যে প্রশংসা করা হয়েছিল, 

সরকারী দপ্তরের পুরাতণ নথিপত্র অনুসন্ধান করলে পরে তার অনেক নিদর্শন 

হয়তো পাওয়া যাবে । 

ষেছু'বছর তিনি বাখরগঞ্জের জেলাঁশাঁসকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই 

সময়ের মধ্যে জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঘথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ 

করে এর শিক্ষা ব্যবস্থায় । পথঘাট নিমাঁণ ও হ্িমারের ব্যবস্থাও তারই উদ্যোগে 
সাধিত হয়। কিন্তু এই জেলার শাসন ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব 

প্রকাশ পেয়েছিল ক্রিমিন্তাল এ্য1ডমিনিস্্রেসন বিভাগে । পূর্বেই বল! হয়েছে, 

ঢাক। ভিভিমনের অন্তর্গত এই জেলাটি সরকারী পরিভাষায় “কুখ্যাত জেল।' 

বলেই চিহ্িত ছিলঃ প্রতিঘবন্দী জমিদারদের মধ্যে বিরোঁধ হেতু এইখানে 
সর্বদাই গোলমাল ও বিশৃঙ্খল] লেগে থাঁকত। এই জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেই 

রমেশচন্ত্রের দৃষ্টি এই বিষয়টির উপর প্রথমে পড়ে এবং তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও 
বিচক্ষণতাঁর সঙ্গে এই সমন্যাটির সমাধানে প্রয়াস পাঁন। জমিদার ও প্রজাদের 
মধ্যে সংঘর্ষ বাঁখরগঞ্জের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। কি উপায়ে সম্তা- 

পীড়িত এই জেলায় শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে রমেশচন্ত্রের প্রয়াস সার্থক (এই 

সার্থকতাঁকে সরকারী রিপোর্টে +51740819: 58০০৪55* বলে উত্লিখিত করা 

হয়েছিল ) হয়েছিল, অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক তা৷ তৎকালীন মরকারী রিপোর্ট পাঠ 
করলে অবগত হবেন।* যে জেলা পূর্বে সরকারী স্বীকৃতি অনুসারে ৭০০০- 

[1005 000 71005 বলে পরিচিত ছিল, রমেশচন্দ্রের শাসনকালে সেই 

বাখরগঞ্জের চেহারা একেবারেই ব্দলে যায়। সরকারী রিপোর্টে তীর এই 
দক্ষতার প্রশংসা করে মন্তব্য করা হয়েছিল £ “111. 10060 15 00৩ 0015 

190150100 000802 19056 10875 15 50601808115 10017500790 101: 1915 

* 05676872505 24706) 108099 1015781970, 1883-84. 
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81012 2000117150:201015 ০0: ৪. ৮০]9 17685 0150৮ এবং লেঃ গভর্ণর 

স্যর রিভার্ঁ টমসন এই তরুণ সিবিলিয়ানের কৃতিত্ব শস্তষ্ট'হয়ে তাঁকে 
একখানি ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন । তার এই রুতিত্বের চরম পুরস্কার মিলল 

যখন বড়লাট লর্ড রিপন তাঁর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য রমেশচন্দ্রকে 

লাটভবনে নিমন্ত্রণ করলেন । তিনি রমেশচন্দ্রের কাজের খুব প্রশংসা করে তাঁকে 
বলেছিলেন 2 “45910 00£ 5০৮. 291] ড151)60. 60 566 5৩. ৪100 1000 

500, ০০] 011 5100010 106 10100%/2 17. 71061800 ) 006 907259 

01110019105 101 18110 2.01010150810150 09505 ৮৮010101706 0০ 00617 

00690101560.” বস্ততঃ বাখরগঞণ্জে এক। রমেশচন্দ্রই শুধু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হন নি, পরবত্তি সিবিলিয়ানদের জন্ তিনি পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন ৷ অতঃপর 

শীসনকার্ধে ভারতীয়দের যোগ্যতা সম্পর্কে আর প্রশ্ন উঠবার অবকাশ রইল ন1। 

ছু'বছর পরে যখন তিনি কার্ধভার ত্যাগ করেন তখন বরিশালের সর্বশ্রেণীর 

অধিবাসী, এমন কি স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা পর্যস্ত তাদের 

এই জনপ্রিয় জেলাশাসককে এক বিদীয়-সভায় সম্বধিত করেছিলেন । যেদিন 
সকালে তিনি স্টিমারে করে বাখরগঞ্জ ত্যাগ করবেন সেদিন ম্যাঁজিস্ট্রেটের 

বাংলো থেকে স্টিমারঘাট পর্বস্ত রান্তার ছুই ধারে স্কুলের ছাত্র এবং সরকারী 

ও বেসরকারী সম্্ীস্ত ব্যক্তিদের ষে বিপুল সমাবেশ দেখ! দিয়েছিল তেমন 

দৃশ্য বাখরগঞ্জে ইতিপূর্বে দেখা ঘায় নি। তার বাখরগঞ্জের কর্মজীবনের 

শেষভাঁগের একটি ঘটনা উল্লেখ করব। একবার কোনো একটি ফৌজদারি 
মামলায় রমেশচন্দ্র এক আনামীকে দণ্ডিত করেন। আসামী প্রতিপত্বিশালী 

ব্যক্তি, তার পিছশে জমিদারের অর্থবল ছিল। হাঁকিমের রায়ের বিরুদ্ধে 

হাইকোর্টে আসামীর পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। আসামীপক্ষের ব্যারিস্টার 

ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। নির্জল! মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে রচিত 
আবেদনটি হাইকোর্ট অগ্রাহ্হ করেন এবং হাকিমের রায়ই বহাল থাকে । এই 

প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে রমেশচন্ত্র বরিশাল থেকে ১৮৮৪, ১৭ই জুন তারিখে তাঁর 
অগ্রজকে একপত্রে লিখেছিলেন £ «[ ৪00 23:০21500221]15 ০2160] 10) 105 

ভা: 1966) 2120. 000081 0১০ 17181% 0০: 0085 900 90006017165 

6020 1 20516658115 0: 06০1001০8115 1০008, 00০5 11] 1561 170 
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11991) 0055 216 70158. প্রভাব ও প্রতিপত্ভিশালী ব্যক্তিরা চিরকালই 

আইনকে পদদলিত করে চলে থাকে, আজও তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু 
বিরল হয়ে পড়েছে রমেশচন্দ্রের স্তায় স্যায়পরায়ণ ও নির্ভীক হাকিমের শ্রেণী 
ধার! বিত্তশালী ও প্রভাবশালী লোকের কাছে নতি ্বীকার করেন না। 

হুদীর্ঘ ছুটার পর মুরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রমেশচন্দ্র ১৮৮৭ সালে 
পাবনার জেলাশাঁসকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে জেলাশাসক বলতে জয়েণ্ট- 

ম্যাজিস্ট্রেট ও জয়েন্ট-কাঁলেক্টর বুঝতে হবে। ত্রিশ বছর পরে রমেশচন্দ্র এই 
দ্বিতীয়বার পাবনা এলেন। ত্রিশ বছর আগে এইথাঁনে তাঁর শৈশবকাল অতি- 

বাহিত হয়েছিল এবং তখন এখানে থাকবার সময়ে যে স্কুলে তিনি পড়তেন সেই 
স্থলের প্রধান শিক্ষকমহাশয় এখন অবসর জীবনযাপন করছেন । নতুন হাকিম 
এসে সর্বাগ্রে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় । 

পাবনায় তার স্থিতিকাল মাত্র ছ্নমাস এবং তারপর তিনি বাংলাদেশের বৃহত্বম 

জেলা মৈমনসিংহে বদলী হন। রমেশচন্দ্র যখন এই জেলার দায়িত্ব নিয়ে এলেন, 
তখন এখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের রাজত্ব 

চলেছে । কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর, টাঙ্গাইল- সর্বত্রই যেন 

অরাজকতা । এই অবস্থায় লে: গভর্ণর টমলন একজন ভারতীয় . মাজিষ্ট্রেটকে 

এখানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন এবং রমেশচন্ত্র দত্তকেই তিনি যোগ্য বিবেচনা! 

করলেন । তীর ষোগাতা ও প্রতিভার এই স্বীকৃতিতে রমেশচন্দ্র হ্বতাঁবতঃই 
উল্লসিত বোধ করলেন । চীফ সেক্রেটারি স্যর জন এডগার, তাঁর নিয়োগের 

পর, একপত্রে রমেশচন্ত্রকে লিখেছিলেন যে, “আপনার দক্ষতার উপর সরকারের 

পরিপূর্ণ বিশ্বাম আছে ।” পত্রের শেষাংশে এই লাইনটি ছিল £ 
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পমেশচত্ত্ ৪৩ 

সদর ভিন্ন মৈমনসিংহ জেলার সাঁবডিভিসনের সংখ্যা তখন ছিল' চাঁরটি 

এবং প্রত্যেকটি সাবডিভিসনই গুরুত্বপূর্ণ। মৈমনসিংহ ধনী জঙ্ষিদার্দের দেশ 
এবং তীদ্দের প্রতিপত্তিও ছিল অসাধারণ। এই জেলার জনসংখ্যা তখন 

ক্রমবর্ধমান ) চাষ-আবাঁদও তখন বাঁড়তির পথে এবং পূর্বে যেসব জমি অনাবাদী 

ছিল এখন সেখানে চাঁষবাস আরম্ভ হয়েছে । পুর্ব-বাঁংলীর পাটের প্রধান কেন্দ্র 

তখন মৈমনসিংহ | রমেশচন্দ্র যখন এই জেলার ভারপ্রার্ধ হয়ে এলেন তখন 

পাটের চাষ যথেষ্ট বর্ধিত হয়েছে ; জেলার অধেকের বেশি জমিতে চাষ হয় 

এবং পাঁটের দৌলতে নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে ছুটি প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র গড়ে 
উঠেছে। কাজেই এই জেলার শাসনকার্ধের দায়িত্ব ছিল স্বতন্ত্র রকমের। 
রমেশচন্ত্র এই জেলার শাঁসনকার্ষেও যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। 

মৈমনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যস্ত সড়কটি তারই সময়ে নিশ্সিত হয়। তার 
শাঁসনব্যবস্থায় স্থানীয় অধিবাসিবুন্দ ষথেষ্ট উপরূত হন এবং ত্বাদদের কৃতজ্ঞতার 

নিদর্শনম্বরূপ তার! টাঙ্গাইলের পাবলিক হলটির নামকরণ করেন 'রমেশচন্দ্র হল, 

আর নেত্রকোণার উচ্চ বিগ্ঠালয়টির নাঁম রাখ! হয় “দত্ত হাইস্কুল'। মৈমনসিংহে 

টেকনিক্যাল স্কুলটি তাঁর আর একটি কীত্তি। শহরে পরিস্রত জলসরবরাহের 
ব্যবস্থা তাঁরই শাসনকালে হয়। এখানে দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল__লারম্বত সমাজ 
ও জমিদার-সন্মিলনী; রমেশচন্দ্র. শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি নির্বাচিত 

হয়েছিলেন এবং এই ছুটি প্রতিষ্ঠানের কার্ধকলাঁপে তিনি যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন 
করতেন। এইভাবেই তিনি জনপাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করে জমিদার ও 

রায়তদের মধ্যে একটি সম্প্রীতির ভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং এর একট! 

স্থফল এই দেখা গিয়েছিল যে, তিনি এই জেলায় আসার পর থেকে বহ 

মামলা-মোকদ্দমা আপোষে মিটে যেত। তার কার্কালে মৈমনসিংহের 

একটি বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করব। জাহ্ববী চৌধুরাঁণি ও বিন্দুবাসিনী 
চৌধুরাণি-__এই ছুইজন মেয়ে-জমিদারের মধ্যে শরিকাঁন! নিয়ে একটা বিরাট 
মামলা! দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। বমেশচন্্র বিচক্ষণতাঁর সঙ্গে এই 

পারিবারিক কলহ মিটমাট করে দিয়ে ছুজনেরই কৃতজ্ঞতাভাঁজন হয়েছিলেন। 
এখানেও তিনি একজন দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে যথেষ্ট হুনাম 
অর্জন করেন । 



৪৪ রমেশ চন্জ্র 

রমেশচন্দ্রের সরকারী কর্মজীবনের পরবতি ইতিহাস আলোচনায় আমাদের 
আর প্রয়োজন নেই। একজন পিবিলিয়ান শ্বদেশসেবায় ও জনসাধারণের 

মঙ্জলকর্মে কতখাঁনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, রমেশচন্দ্র তার একটি উজ্জ্বল 

দৃষ্টান্ত । জেলাঁশাসক হিসাবে তিনি যে কৃতিত্ব, গ্তায়পরায়ণতা৷ এবং জন- 
সাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতি যে সহান্ৃভৃতি প্রদর্শন করেন তার তুলনা! 
নেই। ঘে পচিশ বছরকাল তিনি সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন, সেইসময় 
তিনি শুধু হাকিমী করেন নি, তিনি যখন যেখানে গিয়েছেন তখন সেখানকার 

জনসাধারণ, সমাজ, বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ যেমন লক্ষ্য 
করতেন, তেমনি আবার তাঁদের আর্থনীতিক জীবনের পরিচয় নিতেও তিনি 
সর্ব তৎপর ছিলেন। তাঁর সুবিচার ও জনহিতকর কার্ষের জন্য 

প্রত্যেক স্থলেই তিনি অকৃ্ঠ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। রমেশচন্ত্রে 
চাকরি-জীবনের আম্পূধিক ইতিহাস আলোচনা করলে পরে আমরা দেখতে 
পাই যে, তিনি শুধু যৌগ্যতারই পরিচয় দেন নি, ভারতীয় ও ফুরোগীয় 
নিবিশেষে সকল অধীনস্থ কর্মচারী রমেশচন্দ্রের মধুর ব্যবহার এবং সহৃদয়তায় 
মুগ্ধ হয়েছিলেন । এত কৃতিত্ব ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েও তাঁর ভাগ্যে কিন্ত 

অস্থায়ী কমিশনারের পদের অতিরিক্ত কিছু মিলল ন1। স্থরেন্দ্রনাথ এই 
গ্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন : “45 101 0810651) 017817015 100৮৮ 
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056 06ড0170 009 00510101001 81 01801910116 (001010195101)61 0: 
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কিন্ত সরকার যে প্রতিভার যোগ্য সমাদর প্রদর্শনে কু্ঠিত ছিলেন, একজন 
ভারতীয় সামন্ত নূপতি রয়েশচন্ত্রকে তার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ 

করে সেই প্রতিভার ঘোগ্য সমাদর দেখিয়েছিলেন । সে-কাহিনী আমরা 

যথাস্থানে বলব । 
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0) 2150 19৬৪-- কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হয়ে অগ্রজকে লিখিত একাধিক পত্রে 

রমেশচন্ত্র এই কথা লিখতেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্মের মূলে এই 
অনুরাগ সক্রিয় ছিল। তবে তিনি বাংলাভাষার লেখক হতে পেরেছিলেন 

একমাত্র বন্ধিমচন্দ্রের প্রেরণীয়। ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্য রমেশচন্দ্রের মধ্যে 

যে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিল, তা তাঁর ইংরেজি পত্রাবলী ও অন্যান্য 

রচনা, বিশেষ করে 77766777015 £%) 17087076 ও 1379016 6? 17801, 

এই গ্রস্থ ছু'খানি পড়লেই বুঝা যাঁয়। কেমন করে তিনি বাংলাভাষার লেখক 
হলেন সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে রমেশচন্ত্র নিজেই বলেছেন £ "আমি 

বিলাত হইতে ১৮৭১ শ্রী: অব প্রত্যাগত হইয়া আলিপুরে কার্ধে ব্রতী 

হইয়াছি। বঙ্কিমবাবু তখন “বঙ্গদর্শন” বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন 
তবানীপুরে একটি ছাপাখানা! হইতে এ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তখন 

বঙ্ধিমবাবু সর্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল। 
বলা বাহুল্য, বঙ্কিমবাবু আঁমিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাঁম। একদিন 

বাংলা সাহিত্য সম্বপ্ধে আমাদের মধ্যে কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস- 

“গুলির প্রশংসা' করিলাম, তাহা বল! বাহুলা। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাস! করিলেন, 
যদি বাংল! পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালোবাসা, তবে তুমি বাংল! লিখ ন 

কেন? আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম,_আমি যে বাংল! লিখা কিছুই 

জানি না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভালে! 
করিয়া! বাঁংল! শিখি নাই। কখনো বাঁংলা রচনা পদ্ধতি জানি না। গন্তীরম্বরে 
বন্িমবাবু উত্তর করিলেন, রচন! পদ্ধতি আবার কি,_তোমরা শিক্ষিত যুবক । 

তোঁমর] যাহাই লিখিবে, তাহাই রচনাঁপদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে 
গঠিত করিবে ।”% | 

বাংলাসাহিত্যের দ্বিতীয় এঁতিহাসিক খপন্তাসিককে বাংলাভাষায় লিখবার 
প্রেরণ! দেবার পক্ষে এইটুকু ইঙ্ছিতই যথেষ্ট ছিল। “ক্যাপটিভ লেডি” কাবোর 

*» নব্যভারত. বৈশাখ. ১৩০১ 



৪৬ রমেশচন্জ্ 

প্রণেতা মাইকেলকে বেথুন সাহেবের চিঠি যেমন বাংলাভাষায় লিখবার প্রেরণা 
দিয়েছিল, তেমনি বস্কিমচন্ত্রের এই কয়টি কখা! মিবিলিয়ান রমেশচন্দ্রকে বাংলা- 

ভাষায় লিখবার উৎসাহ দিল। ক্ষেত্র প্রস্ততই ছিল, বঙ্ছিমের প্রেরণাবারি- 

সিঞ্চনে তাতে যে ফসল ফলল, তা মাতৃভাষাকে যেমন সমৃদ্ধশালী করে তুলল, 

তেমনি স্য্রিধ্মী সাহিত্যরচনা দ্বারা এক নতুন আদর্শের সম্ধানও দিল। 
রমেশচন্জরের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আমরা তাই একটু বিস্তারিত আলোচনাই 

করব। রাজকার্ষে নিযুক্ত থেকেও রমেশচন্দ্র সাহিত্যসেবাকে জীবনের একটি 
বিশিষ্ট কর্তব্য হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন; এ ক্ষেত্রে তিনি বষ্ষিমচন্দ্রের 

মগোত্র। এই কর্তব্যের মূলে ছিল দেঁশসেবা। দেশসেবা ও জাতির প্রতি 

কর্তব্যবোধ-_ইহাই মেই মনীষিকে বাংলা সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত করেছিল । 
বস্ততঃ তার বাঁংল। সাহিত্যান্নশীলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বদেশে ও স্বজাতির 

উন্নতিসাঁধন। 

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসাঁধনাকে আমরা প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে 

পারি--ইংরেজি ও বাংলা । বাংল! ভাষায় লিখতে প্রবৃত্ত হবার আগে তিনি 

ইংরেজি ভাষায় কয়েকখানি বই লিখে তাঁর পাপ্ডিত্যের জন্য স্থখ্যাত হয়েছিলেন । 
তার অধিকাংশ রচনাই ইংরেজি ভাষায় লেখা । ইহা স্বাভাবিক; কারণ 

আকৈশোর তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অন্শীলনে অবহিত ছিলেন । 

তা'ছাড়া, দত্ত-পরিবারের আবহাঁওয়াই ছিল ইংরেজিভাবাপন্ন এবং এ-কথা 

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ইংরেজি ভাষাই এই পরিবারের অন্যান্ত কৃতী 
সম্তানদের কাছে অনেকটা মাঁভাঁষাঁব মতন হয়ে উঠেছিল। রমেশচন্্রকে 

আমর] তাঁই ইংরেজিতেই তার সাহিত্যজীবন শুর করতে দেখি। ছাত্রাবস্থায় 

মুরোপ থেকে তিনি অগ্রজকে ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতেন। ১৮৭২ সালে 
মেইমব পত্রের সারাংশ নিয়ে প্রকাশিত 'হয় রমেশচন্দ্রের প্রথম বই 77166 

76073 £7 10/7016 এবং বইখানি তিনি স্বীয় অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্বকে 

উৎসর্গ করেন জীবনব্যাপী জেহ ও ভালোবাসার নিদর্শনন্ব্ূপ | এই বইখানি 
সুখ্যত তীর যুরোঁপভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং ১৮৯* সালে যখন ইহার দ্বিতীয় 

সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন তীর দ্বিতীয়বার ফুরোপ গমনের (১৮৮৬ ) 



রমেশ চন্ত্ ৪৭ 

অভিজ্ঞতাও লিপিবন্ধ করেন। তাঁর জীবিতকাঁলে বইখাঁনির চারটি সংস্করণ 

হয়েছিল এবং এর থেকেই বুঝা যায় যে ইংরেজিশিক্ষিত পাঠকমহলে বইখানির 

যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল । সমাদরের কারণ, তার পূর্বে আর কোনো ভারতীয় 

তাদের মুরৌপবাঁসের অভিজ্ঞতা এমন স্থন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করবার প্রয়াস 
পান নি। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে [77766 78075 17709 সত্যই একখানি 

উপাদেয় এবং উপভোগ্য রই। লগুনের সমাঁজ-জীবনের, বিশেষ করে এই 

শহরের নিয় এবং দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের জীবন কী অভিশপ্ত, তার একটি স্রন্দর 

বর্ণন৷ দিয়েছেন রমেশচন্দ্র। নিঃসন্দেহে এ তীর কুক পর্যবেক্ষণশত্তির ফল। 
'সেই বর্ণনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল : 

"155 10100121001 006 50100201010 0176 0০901: 2158£65 0176 

80621900101 121061151010721)১ 0100 15 11) 0106 1016561)0 0010. 89,501), 

€ 01010805620 10051550, ০৬100518701706 00905 17016 

008110129, 00৫ 10 তা ০185565 01 84061910 216 10 1772)5 1950609 

০1৩ 121 00] জা 0065 0481) 0০ ০০১ 2170 61611 01781980061 

5 801160 05 50102 ০0: 06 ৮9156 1565 0£ 100291) 1580006. 

[01017110685 2090 ০1061 00 1৬65 17912591] 0০0 2 06221001 

৪3621)0 200006 00600. 

বুণ্টলে তিনি রামমোহনের সমাধিস্থলটি দেখতে ভোলেন নি। মোঁট কথা, 
ভিক্টোরিয় যুগের ইংলগু এবং এ সময়কার ফুরোপের নরওয়ে, স্থইডেন, ডেনমার্ক, 

হল্যা্, প্যারিস, ইতালি গ্রভৃতি দেশের একটি হ্থন্দর চিত্র রমেশচন্দ্রেরে এই 
বইখানিতে পাঁওয়া যাঁয়। 

তার £87%0169 £?% 1178 বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে । তখন 

রমেশচন্দ্র চাকরিজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন'। ঘে চব্বিশ বখসরকালি তিনি 
সরকারি কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন, প্রধানত সেই সমম্বকাঁর অভিজ্ঞতাই এই পুস্তকে 

লিপিবদ্ধ হয়েছে। বহু মানচিত্র এবং চিত্র-শোভিত এই বইখানি এক হিসাবে 
তার জীবনচরিতের একটি মুল্যবান উপাদান বললেও চলে। রাঁজকার্ধে নিযুক্ত 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর জীবনের অভিজ্ঞতা বড় কম নম, বিশেষ করে 
তখনকার বাংলার সমাঁজজীবনে একটা পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছে। 



৪৮ সমেশচন্ত্র 

এই বইখানি অবস্ত যখন প্রকাশিত হয় তখন রমেশচন্দ্র বাংল! সাহিত্যের একজন 
খ্যাতিমান লেখক । তাঁর এই বই থেকেও রমেশচন্দ্রের জীবনের, বিশেষ করে 
তার চাকরিজীবনের অনেক ঘটনা! জানতে পাঁরা যাঁয়। এ ছাড়া, তার অন্থান্ি 
ইংরেজি রচনার মধ্যে 772 754807/7% ০7 7067692] ও 776 78667082675 

97 1387921 বই ছু'খানি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৭৪ এবং ১৮৭৭ লালে। 

রমেশচন্দ্রের একটি ছন্সনীম ছিল-_4১7২০%18+ এবং এই ছদ্মনামে তাঁর বহু 

ইংরেজি রচনা রেভারেগ্ড লাঁপবিহায়ী দে-সম্পাদদিত “বেঙ্গল ম্যাগাজিন" 
পত্রিকায় এবং শত্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মুখাঞজিস্ ম্যাগাজিন” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছু'খানি পত্রিকায় তিনি অনেক কবিতা ও প্রবন্ধাদি 

লিখেছিলেন । বাংলালাহিত্যের কোনে ইতিহাঁস ছিল না। রমেশচন্দ্র অগ্রণী 
হয়ে সেই অভাব দূর করলেন__লিখলেন 716 7/186106815 ০ 0277007, 

প্রীচীনকাঁল থেকে রমেশচন্দ্রের সময় পর্ধস্ত বাঁংল৷ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস আমর! সেই প্রথম পেলাম। বইখানি প্রকাশিত হওয়৷ মাত্র পাঁঠক- 
সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। শ্যর উইলিয়ম হাণ্টারের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি তার 
গ্রন্থে এই ৰই থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবিখ্যাত “ইংলিশম্যান” পত্রিকায় এর একটি 

বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাঁখিত হয়েছিল । তখনই রমেশচন্দ্রের খ্যাঁতি বিলেতে 
পৌছে গেছে; তাই আমর! দেখতে পাই, তাঁর বাংলাসাহিত্যের ইতিহাঁস সম্পর্কে 
লগুনের টাইমস্* পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ সমালোচন! প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল £ 

1411. [006৮ 50110£5 101705616 00100 2. 015011760191)50 11001275 

8100115, 8100 176 125 6]] 17181110511060 165 15100090012 00010 118 

0:98 ৪50. 6196, 0176 5010519158)0005 10751:0601015 10001. 19 25 

81015 80000)05%/16066100676 0080 150 11061215 5006255 ড71310০1) 212 

10018170210 108106 11) 0051151) 01 2105 60016 00788002৭15 60 ৮2 

59000816085 :2£5105 165 ৪11৬ (01315 00319010061) 1010 9507 

০1955 011 115 1515 0%/1 120£0866. 105 (005 11750700604 1162121 

[১906100500 10101) 8121058655 056 85 1951089]1 ড720915- 

মাইকেলকে একদা! স্বপ্রে কুললক্ষ্মী ঘা বলে দিয়েছিলেন, রমেশচন্দ্র সেই .কথারই 



রমেশচন্জ্র ৪৯ 

প্রতিধ্বনি তুলে লিগলেন যে, মাতৃভাষার চর্চ! ভিন্ন দেশবামীর নিকট স্থায়ী 

গৌরবলাভের সম্ভাবনা নেই। যে দেশহিতৈষণ] একদ। মাইকেলকে প্রেরণ! 
দিয়েছিল, সেই একই কথা রমেশচন্দ্বের সম্পর্কে আমর! বলতে পাঁরি। 

তিনি সংস্কৃত সাহিত্য খুব যত্রের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। সংস্কৃতের প্রতি 
তাঁর একট! স্বাভাবিক অন্ররাগ ছিল; এ অনুরাগ কৈশোরেই পরিলক্ষিত হয়। 

সংস্কৃতসাহিত্যে তার বুৎপন্তি ছিল বলেই তিনি দিবিল সাঁধিস পরীক্ষায় অমন 

কৃতিত্ব দেখাঁতে সক্ষম হয়েছিলেন । তীর সংস্কৃত-চর্চা বুথা যায় নি। চাঁকরি- 
জীবনে থাঁকতেই, সংস্কৃতসাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে রমেশচন্দ্র রচনা করলেন 
প্রাচীন ভারতীয় 'সভ্যতাঁর ইতিহাস. 1115807 07 017115607 %% 

41)7016/ 13871. এই মূল্যবান বইখানির ছত্রে ছত্রে রমেশ-প্রতিভার স্বাক্ষর 
দেদীপ্যমান ; আমরা যথাস্থানে এর আলোচনা করব। তাঁর 7675 ০৫ 

/47/616)/ 71877% ইংরেজিতে রচিত আর একখানি হ্থন্দব কাব্যগ্রন্থ । 

১৮৯৪ সালে ইহা লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত কবিতার ইংরেজি 

ছন্দে অন্বাদ সেই প্রথম । মেকলের 775 ০7 4478076)% 1397:6-এর 

অন্রসরণে রচিত এই বইখানি বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে খুব উৎকৃষ্ট 

কাব্য হয়নি ; তর কাঁরণ ইংরেজি গগ্য রচনায় রমেশচন্দ্র যেরূপ দক্ষ ছিলেন, 
ইংরেজি কবিতা রচনাঁয় তিনি মে রকম পারঙ্গম ছিলেন না। তাই এই ইংরেজি 

কাব্যগ্রস্থখানিকে আমর] তাঁর একটি দুর্বল রঢন| বলতে পারি । 

ইংরেজি কবিতীয় রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য ছু'খানির সারাংশের 

অন্তবাঁদ, রমেশচন্দের ইংরেজিচর্চার আর একটি উজ্জল নিদর্শন। শেষোক্ত 

বইখাঁনির ভূমিকা লিখেছিলেন পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুূলার । ১৭৮৫ থেকে 

১৮৮৪--এই একশত বৎসরকাঁল ভারতে ইংরেরশীসনের ক্রমবিকাঁশের 
ইতিহাস অতি হ্ুন্দরভারে আলোচিত হয়েছে রমেশচন্ছ্রের 71777017177 2771 

1711 নামক পুস্তকে । এ ক্ষেতেও তিনি ছিলেন পথিকুৎ্। ইংরেজ আমলের 

ভাঁরতীয় অর্থনীতি নিয়ে প্রথম গবেষণার কৃতিত্ব রমেশচজ্ছের এবং এই সম্পর্কে 

রচিত তার 776৭ 1:607,07716 171107% ০0 1701 আজে! একখানি 

অসাধারণ গ্রন্থ হিসাবে সর্বজনশ্বীকূত। উপন্তাসিক ও এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্রের 

মধ্যে ঘষে কতবড়ে৷ একজন প্রতিভাবান অর্থনীতিবিদ ছিল তাঁর প্রমাণ এই 
8 



৫.৪ পমেশ চন্দ্র 

' বইখানি। এ বিষয়ে আমর যথাস্থানে আলোচন। করব। বন্বত ইংরেজি, 

বাংল] ও সংস্কতমাহিত্যের অন্গশীলনে রমেশ-প্রতিভ। সার্থক হয়েছে । রূমেশচন্ত্ 

ফরাপীভাষাঁ৪ ভাল জানতেন, জার্মীনভা ষাঁয় লেখ! পুস্তকাদ্দি পড়েও রস গ্রহণ 

করতে পারতেন । তার রচিত সাহিত্যের অন্ুশীলম করলে বেশ বুঝা ধায় যে, 
তার সাহিত্যসাধনায় এসব ভাষার পরোক্ষ প্রেরণ! ছিল। ভাষা শিক্ষাসম্পর্কে 
তার একট অভিমত খুবই সুম্প্ই £ “04: ০৫:3০96607. 25 17590219126 

111655 ০ 12217) 072 &16100 10)074671) 1810809£65--177021151), 

চু) 200. 32009. উনিশ শতকের বাংলায় মহাকবি মাইকেল 

মধুস্থদন দত্তের পর এতগুলি ভাষায় স্থপগ্ডিত ছিলেন সম্ভবত রমেশচন্দ্র দত্ত। 
রমেশচন্দ্রের প্রধান জীবনীকার (জামাতা জে এন গুপ্ত, আই সি এস.) 

তীর পুস্তকে নতীর্ঘ বিহারীলাল গুপ্তকে লেখা রমেশচন্দ্রের একথানি পত্রের 

উল্লেখ করেছেন। সেই পত্রখাঁমি পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, স্বলিখিত 

ইংরেজি বইগুলির মধ্যে তিনথানি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র খুবই উচ্চ ধারণ। পোষণ 

করতেন। ১৯*৩ সালে বন্ধু বিহারীলালকে তিনি লগ্ডম থেকে লিখছেন : 

1115) /41)01018/118160 034 42176050100 1209)07710 1725497% 11] 

1:9100710 006 [0050 11050010820 01080010109 0৫ 705 1901)0]0 0191106 

0217 01106 002 10021011650 7051100 0£ 00% 11050910০61) চৈ 

৪10 310.” আজ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাঁল অতীত হয়েছে, তবু এ কথা 

অবিসন্বাদিত্ভাবে স্বীকৃত যে, স্বদেশসেবার প্রেরণাতে রচিত হয়েছিল বলেই 

না তার এই ইংরেজি রচন।গুলি এমনভাবে ক।লজয়ী হতে পেরেছে । 

১৮৭২ ( বাঁংল। ১২৭৯, বৈশাঁ মাস) সাঁল।ট আধুনিক বাংলাসাহিত্যের 

ইতিহাসে চিরম্মরণীঘ় হয়ে আছে। এই বছর বধ্ষিশ্রন্দ্রের সাহিত্যসেবার 

দ্বিতীয় পর আরম্ভ হয় “বঙ্গদর্শন-কে কেন্দ্র করে। বঙ্গদর্শনের আবি তাঁর 

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । বঞ্ষিম্তন্ররের নিজের এবং 

তাহার নেতৃত্বে ইংরেজিশিক্ষিত লেখক-গোঁীর রচনায় 'বঙ্গর্শন সেদিন 

সত্যিই বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির দর্পণশ্বব্ধপ হয়ে উঠেছিল। বিজন, দর্শন, 



রমেশ চন্জ্ ' ৫৯ 

সাহিতা, সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্য, সমাজতত্ব, ধর্মতত্ব, ইতিহাস, প্রত্বতব, 

অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ব, পুস্তক সমালোচনা_এমন কোনো বিষয়বস্ত 
নেই, যা! বঙ্গদর্শনে স্থান পেত না। এসকল বিবয়ের আলোচনায় বঙ্কিমচন্তর 

গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নৃতন পথ ধরেছিলেন । বাঁংলার 
শিক্ষিতলমাঁজ নতুন আলোকে উদ্ভীমিত এক নতুন পথে পদক্ষেপ করল। 
সেই প্রথম যে, শিক্ষিত বাঙালির চিত্তলোক অবারিত আর চেতন। প্রসারিত 

হোল। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল 
এই প্রপন্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তবা উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখেছেন ঃ 

“বদ্ধিম বঙ্গপাহিত্যে প্রভাতের স্ধোদ্য় বিকাশ করিলেন, আমাদের 

হৃদপদ্ন সেই প্রথম উদঘাটিত হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি 
পাইলাম, দুই কাঁলের সদ্িস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহুর্তে অন্থভব করিতে 

পারিলাম। কোথায়, গেল দেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই স্প্ধি, 
কোথায় গেল সেই বিষয়বস্ত্, সেই গোলেবকাঁগলি, সেই বাঁলক-ভুলানে। 

কথা- কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত 

বৈচিত্র্য । ধঙ্গদর্শন ঘেন তখন আধাঢ়ের গ্রথম বধার মত 'সমাগতে। রাঁজ- 

বছুন্নভধবনি+, ।*--বঙ্গভাষ! সহসা বাল্যকাঁপ হইতে যৌবনে উপনীত হইল ।” 

বঙ্গদর্শন প্রথম কলিকাতা-ভবানীপুর প্রেসে ছাপ। হোত। তার 

ক্জীবনের প্রথমে রমেশচন্দ্রের বাস। ছিল ভবানীপুরে । সেইসময় এ 

প্রেসেই একদিন বর্ষিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, একথা পুবেহ বলেছি। 

তখনো পধস্ত তিনি ইংরেজিভাষার লেখক | হার 'বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস" 

গ্রন্থে রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ “সেই সময় বঙ্কিমচন্ত্র আমাকে উপদেশ দিয়ে 

বলেছিলেন, 5০৪ আহ।|] 1055০ 11৮০ ১9 5০91 120081151) ৬/1:101065 

এবং তার এই কথাটি আমার হৃদয়ে গেথে যায়। এই কথাবার্তীর দু'বছর 

পরে, ১৮৭৪ সালে আমার প্রথম বাংলা রচন। 'বঙ্গবিজেতা” প্রকাশিত হয় ।” 
বাংলাঁসাহিত্যের জগতে বঞ্ষিমচন্দ্র যেদিন রমেশচন্দ্রকে আহ্বান করে নিয়ে 

এলেন সেইদিন থেকে তিনি মাতৃভাষার অন্থশলনে আত্মনিষ্োগ করলেন । 

অবশ্ পরবতি জীবনে, বিশেষ করে স্বদেশসেবার তাগিদে গবেষণ। ও 

* বান্কম-প্রলঙগগ ২ বখান্দ্রশাথ । 



রি রেশ চজ্ 

আলোচনা তিনি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই করেছিলেন! রমেশচন্জ ছিলেন 
ইংরেজি ও বাংল] ভাষায় সবাসাঁচী লেখক। বাংলা অপেক্ষা! তার ইংরেজি 
রচনার পরিমাণই অধিক । রমেশচন্দ্রকে আমরা বদ্ধিমের ভাবশিষ্য বলতে 
পারি। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তার ওপর বঙ্কিমের প্রভাব ও প্রেরণ! অত্যন্ত 

সুম্পষ্ট | রমেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর, মাইকেল ও বহ্কিমচন্জ 

প্রভৃতি তার পূর্বস্থরিগণের সাহিত্য অন্গুশীলনের মুলে ছিল তাঁদের দেশসেব! 

করবার আকাঙ্ষা। সেই একই আকাক্ষা নিয়ে পমেশচন্্র ছাব্বিধ বছর 
বয়সে লাহিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ইতিহাসের প্রতি তার একটা 

'্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রবণতা ছিল। স্কট তীর প্রিষ্কতম লেখক, এ-কথ! 

তিনি নিজেই বলেছেন। বঙ্কিমও তার প্রিয় লেখক ছিলেন। কট ও বঙ্িমচন্্ 
এই ছু'জনকে সন্মুথে রেখেই রমেশচন্দ্র এতিহাঁসিক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ 

করলেন। তবে তিনি একাস্তভাবে বঙ্ধিমান্তসারী উপন্যাস লেখক। 

রমেশচন্দ্র মাত্র ছয়খাঁনি উপন্যাস লিখেছেন $ চারখাঁনি ইতিহাঁন-ভিত্বিক, 

অপর ছুইখানি সামাজিক সমস্তা নিয়ে রচিত। সংখ্যায় অল্প হলেও এই 
ছয়খাঁনি উপগ্তাসের মধ্যে তা শিল্পী-মীনসের ক্রমবিকাশ লক্ষা করা যাঁয়। 

বঙ্গবিজেত।' তার প্রথম উপন্যাস । এর প্রকাশকাল ১৮৭৪। এই 

উপন্তাথানি প্রথমে '্ঞানাঙ্কব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গ বিজেতা, 

যখন প্রকাশিত হয় রমেশচন্দ্র তখন মেহেরপুর সাবডিভিসনের চার্জে 
ছিলেন । আজীবন সহদ বিহারীলাল গুপ্তকে তিনি বইখানি উৎসর্গ করেন। 

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ। প্রক।শকাল ১৮৭৭ । রূমেশচন্্র 

তখন কষ্জমগরের সহকাবী ম্যাজিগ্রেট ও কালের । এ বইখানি শ্চিনি তার 

বিলাতযাত্রা ও বিলাতপ্রবাসের অন্তর সঙ্গী বন্ধুবর শ্টরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 

উৎ্দর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি হুরেন্ত্রনাঁথকে "্বদেশহিতৈষী” বলে অভিহিত 
করে লিখেছেন ' “তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহ। অপেক্ষা! মহতর ব্রত 

জগতে আর নাই। সেই মহৎকার্ধে মফল হও) এই সহিত এই সামান্ত 

পুস্তকখানি তোমার হনে অর্পণ করিলাম।” প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
ুরেজ্রনাথ, বিহারীলাল ও রমেশচন্দ্র তিন বন্ধুই একত্রে সিবিলিয়ান কার্ধি গ্রহণ 

করেছিলেন । কিন্ত সুরেন্্রনাথের ভাগ্যে সিবিলিয়ানি বেশি দিন সহ হম়লি। 
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প্রথমে তিনি শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত, হয়েছিলেন। 
১৮৭৩ মালে তিনি বিভাগীয় পরীক্ষায় উতভীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্রেটের 
ক্ষমতা লাঁভ করেন । এই সাফল্/লাভই তাঁর কাল হয়েছিল। তিনি নিজেই 

বলেছেন “1 5/50953 ছা৪3 6196 02156 06 0 0018] 10119.) 

অতঃপর তিনি জয়েণ্ট ম্যাজিস্রেটের পরে উন্নীত হন এবং ম্যাজিস্ট্রেট 
সাদারল্্যাণ্ডের বিযদৃষ্টিতে নিপতিত হুন। তারপর সামান্য ব্যাপারে 
স্রেন্্রনাথের কর্মচ্যাতি ঘটে, সে-কাহিনী তিনি তার আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ 
করেছেন । কিন্তু দেশের পক্ষে এ যেন শাপে বর হোল। দেশের রা্রনৈতিক 

স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত স্থরেন্্রনাথ অতঃপর নিজেকে উৎসর্গ করেন। দূর থেকে 
বন্ধুর এই কাজকেই রমেশচন্্র “মহৎ ত্রত' বলে উৎসর্গপত্রে অভিহিত করেছেন । 

'মাধবীকঙ্কণ প্রকাশিত হবার পর বাংলাগাহিত্যের গ্রতি রষেশচন্ত্রের 
মনোভাব পূর্বাপেক্ষা আরো অন্থ্রাগসিক্ত হয়ে উঠল। এইসময়ে বাখরগঞ্জ 

থেকে অগ্রঞ্জকে লেখ! একখানি পত্রে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে 

লিখছেন : “আমি দুইখামি বাংল! উপন্যাস র্রচন1 করিয়াছি এবং সম্ভবত আমার 
মৃতার পর এই ছুইখ|নি স্থায়িত্ব লাভ করিবে । আমার নিজের মাতৃভাষাতেই 
আমি অনুশীলন করিব ।” সেই অগ্রাগের ফল ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত 

মহারাষ্ট্র জীবন-গ্রভাত” ৷ রমেশচন্দ্র তখন দক্ষিণ শাহ্বাঁজপুরে । সেখানে 

কী পরিবেশের মধো তিনি ছিলেন, তার আভাস পূর্বে দিয়েছি। বইখানি 
তিনি 'ভ্রাতার জীবনব্যাপী মেহের নিদর্শনম্বনূপ” কনিষ্ঠ সহোদর অবিনাঁশচন্দ্র 
দ্বত্তকে উৎসর্গ করেন। অবিনাশচন্ত্রও কৃতবিদ্য ছিলেন এবং মুরোপ 

থেকে “নানা ভাষা ও নান] বিদ্যা আহরণ” করে এসেছিলেন। এখানে 

বলে রাখা ভালো ষে, গুরু এবং শিশ্ উভয়ের রচনা যুগপৎ বাংলাসাহিত্যে 
দেখা দিয়েছিল; বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' এবং রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' 

একই বছরে ছুটি মাসিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে 
রাজদিংহ আর বাদ্ধবে জীবন-গ্রভাত। পরবর্তি 'বৎসরে প্রকাশিত হয় 
“রাজপুত জীবন-দন্ধ্যা' । ইহাই রমেশচন্দ্রের চতুর্থ বা শেষ এঁতিহাঁসিক 
উপন্কান। তখন তিনি ভ্বিপুরায়। এই উপন্তাসখানি তিনি অগ্রজ 
যোগেশচন্ত্র দস্তকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরকে 
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“্ষেশপ্রিয়। অমায়িক, উদারচরিত্র” বলে অভিহিত করেছেন। শৈশবেই 

তিনি পিতৃহ্ীন হয়েছিলেন, এই অগ্রজের ক্সেহ অচ্জের জীবনে পরম সম্পদ 
ছিল--তাই তিনি উতসর্গপত্রে অকপটচিত্তে স্বীকার করেছেন “শৈশবে 

তোমার ্মেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে এঁ ভালবাসায় আমি 
গ্দিপ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম । এখনও জীবনের নাঁনা আকাজ্জায় যখন ক্লান্ত 
হুই, জীবনের অনস্ত চেষ্ট।-পরম্পরায় যখন শ্রাস্ত হই-" "তখন এ আদর্শবূপ 

নির্ষল চরিত্র, এ অকৃত্রিম অমায়িক ন্েহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় 
ঈীতল হয়, আমি শাস্তিলাভ করি।” উনিশ শতকের বাংলার সন্ত্রাস্ত ও 

অভিজাত পরিবারের মধো সামাজিক বন্ধন কতখানি গ্রীতিপূর্ণ ছিল তার 
কিছুটা আঁভাঁস এখানে আমর] পাই । 

ছয় ৰৎসদ্দের মধ্যে চাঁবানি বৃহৎ উপন্যাস রচনা কর! নিংসন্দেহে রমেশচন্ের 

কর্মসাঁমর্থ্যের পরিচায়ক । ভারতবর্ষের একটা পুবে। শঙাবীর মানবজীবনের 

বিভিন্ন দিক, সমন্তা, ঘটন! ও ব্যক্তি নিয়ে লেখা এই উপন্তাস চারখাঁনি 
রম্েশচজ্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভারও পবিচায়ক । ১৮৭৯ সালে এই উপন্যাস 

চারখানি একসঙ্গে 'শিতবর্ষ নামে প্রকাখিত হয়। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের 

ক্কাহিনীকাঁল ১৫৮* সাল আর জীবন-সন্ধ্যার কাহিনীকাল ১৬৬৩ সাল--এই 

খতবর্ষকালের ইতিহাস এই উপন্যাস চারখানিতে বিবৃত হয়েছে । “এই 

শতবর্ধের বিশেষ ঘটনা আকবরের প্রভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, রাজপুত 
শক্তির জীবন-সন্ধ্া। এবং আওরংজেবের সময়ে শিবাজীর প্রভাবে মহা রাষ্ট্রশক্তির 

জীবন-প্রভাত। এই চারখাঁনি উপন্যামে লেখক ভারতবর্ষের সন্ধাপ্রভাত ও 
সন্ধিবিগ্রহের শতবর্ধকে অঙ্কিত করিয়াছেন, আব সেই উপলক্ষে প্রায় সমস্ত 

ভারতবধের ভূখণ্ডে তাহাকে পরর্টন করিতে হইয়াছে ।” 

বাংলাসাহিত্যে এ্রতিহাসিক উপন্যাসের অগ্টার £গীরব বঙ্কিমচন্দজ্রের। যেমন 
মধুত্দনের গৌরব অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থটিতে। বঙ্ধিমের অনুসারী ছিল, 
মাইকেলের যোগ্য অনুসারী কেউ হতে পারেননি-_না হেষচন্ত্র, না নধীনচন্্। 
রূমেশচন্জের প্রথম চারখানি উপন্তানই ইতিহাসকে ভিত করে রচিত । তার 



নমেশচজ্ ৫৫ 

উপন্যাসগুলিতে নতুন নতুন ব্যক্তির আবিত9াঁব ঘটেছে, নতুন চরিত্রটি 

পরিলক্ষিত হয়, তথাপি মূল উপন্যাম কোথাও ক্ষপ্ন হয়নি । বন্ধিমচন্ত্রের সঙ্গে 

রম্শেচন্দের এইখানে একট] বড়ে৷ রকমের পার্থক্য দেখা যাঁয়। ছুর্গেশনন্দিমী, 
চন্দ্রশেখর, মৃণাঁলিনী প্রভৃতি উপন্যাসগুলির কাহিনীতে বন্ধিমচন্দ্র ইতিহাঁসনির্দিই 
সীমানাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন-_ এখানে শিল্প মুখ্য ইতিহাস গৌণ। 
রমেশচন্দ্র ইতিহাসকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুদরণ করেছেন, বিশেষ করে জীবন- 

প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা উপন্তাসছুখানিতে | বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে 

এই ছুখানিউ প্রকৃত বাংল। এঁতিহাঁসিক উপন্তাঁস। রমেশচন্ত্রের ইতিহাঁসজ্ঞান 

অসাধারণ, তাঁর ওপর ছিল প্রতিভা ও কল্পনা । এরই ফলে তার হাতে 
ইতিহাসের তথ্য যেমন বিরত হয়নি, তেমনি প্রতিভা ও কল্পনার বলে 
প্রতিটি ঘটনা ও চরিভ্রই প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পেরেছে। 

তবে তার রোমান্সহষ্টির দক্ষত1 মাঁধবীকঙ্কণ, জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যাক় 

সমধিক” অভিব্যক্ত। তার শেষোক্ত উপন্াসছুখানিতে কল্পনা এঁতিহাঁসিক 
সত্যের যতটা! অনুগামী হয়েছে দেখা যায়, প্রথম ছুইখানিতে ঠিক এর 
বিপরীত জিনিস লক্ষ্য করা যায়; অর্থাৎ বঙ্গবিজেত ও মাধবীকঙ্কণে 

শুধুই কল্পনার আধিপত্য; আবেষ্টনটি মাত্র এঁতিহাসিক। “ইতিহাসের 
গু অস্থির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে, এঁতিহাসিক বাহ ঘটনাকে 

মানুষের প্ররুত জীবনের ও হ্ৃদয়াবেগের সহিত সন্বন্বযুক্ত 'করিতে হইলে 

কল্পনার সাহাষ্য অপরিহার্য । রমেশচন্দ্রের শেষের ছুইখানি উপন্যাসে যে 
কল্পনার পরিচয় পাই, তাহ মুখ্যতঃ এই জাতীয়।” উত্তরকালে বাংলার 

ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ শ্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু তরুণ বাঙালি দেশপ্রেমের প্রেরণা 
লাভ করেছিলেন “জীবন-সন্ধ্যা' ও “জীবন-প্রতভাত' উপন্াসছখানি €থেকে, 

যেমন তাঁরা অন্ুব্ধপ গ্রেরণ। পেয়েছিলেন বন্ধিমের “আনন্দমঠ' থেকে । এইদ্িক 

দিয়ে বিধষেচনা করলে রমেশচন্দ্রেরে এই এতিহাঁসিক উপ্যাসছুখানির 
সার্থকতা! ব্রড়ো৷ কম নয়। রাজভক্ত সিধিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত ₹াঁর অকৃত্রিম 
দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই উপন্যাসহুখানির ছত্রে ছত্রে। 

রমেশচন্্র একটি বিশেষ উদ্গেস্ারা৷ প্রণোদিত হয়েই উপন্যাস রচনায় 

প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যটি তিনি নিছে এইভাবে ব্যস্ত করেছেন 
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7.৮ রমেশচন্দের সাহিত্যককৃতি এবং ভার সমগ্র জীবনের মূল নুজ্ঞটিকে 
আমর] তাঁর এই কথাগুলির মধ্যে পাই । স্পষ্টতই দেখা ধায়, তিনি একজন 

এঁতিহবাদী লেখক ছিলেন, ঘেমন ছিলেন তাঁর পুর্বস্থরি বঙ্ষিমচন্দ্র। উনিশ 
শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের বিভিন্ন 

চিন্তানায়কগণের জীবন ও জীবনাদর্শ সবই এই এঁতিহাবাঁদ দ্বারা চিহ্নিত। 
রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসেব] দেশসেবারই নামাস্তর ছিলঃ এইরকম একটা বড়ো 
প্রেরণা তাঁর সাহিত্যকর্ষের পিছনে ছিল বলেই না তিনি তার ম্বদ্দেশে ও 

স্বজাতির অতীত গৌরবের প্রতি এমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই শ্রদ্ধা! নিয়েই 
তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাচীন হিন্দুর ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা, সাহিত্য সব- 
কিছুর আলোচনা এবং অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । এই মহৎ আকাজ্ষাই 
রমেশ-সাহিত্যে আভাপিত $ শুধু আভ[পিত নয়, একাস্তকভাবে অস্ুশীলিত। 

ওঁপস্তাসিক রমেশচন্ত্রকে তাই বিস্ৃত হওয়া কঠিন! 

আগেই বলেছি, উপন্যাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র বস্কিমচন্দ্রের ছন্দান্থলতি। 

বাংলা উপন্তাসের ক্ষেত্রে ব্ধিমচন্দ্র যে অভিনবত্ব মঞ্চার করেন, প্রায় 

অর্ধশতাবীব্যাপী মৌটমুটি সেই ধারাই কথা-দাহিত্যের গতি নির্দেশ করেছিল । 
এই পর্বের উপন্যাসের লক্ষণীয় ধারা ছটি_ইতিহাপ-মিশ্র রোমান্স-নির্ভর 

'আখ্যায়িকা! ও সমাঁজ-সমন্তামূলক উপন্যাস । এই ছি ধারাই রমেশচন্দ্রের 
উপন্তানকে পরিপুষ্ট করেছিল। বঙ্ধিমচন্দ্রের প্রেরণ! ও প্রভাব তার রচনাক় 

দুষ্পঞ্ট ) তবে রমেশচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্তাসরচনীর আদর্শ স্পষ্ট । তার 
পথ ম্বতন্র। ইতিহাসের মধ্যে তিনি শুধু রোমান্স-রসের অচ্সন্ধান করেন নি, 
অথবা একেই তিনি তার উপন্যাসে চূড়াস্ত করে তোলেন নি। তীর রচনা 

সার্থক হয়েছে অকুষ্ঠ দেশপ্রেমিকতায় আর দেশের লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার 
প্রচেষ্টায়। তার প্রথম উপন্তাম-চতু্য়ের কালাছমিক গতির পথ লক্ষ্য করলে 
খষমর। দেখতে পাব যে, এঁতিহাসিক বোমাব্পকে অতিক্রম করে জমাগত 



রমেশচন্জ্র ৫৭ 

ধরতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার প্রতিই ওপগ্ভালিক রমেশচন্দ্রের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । 
'বজবিজেতা'রঘটনাকাল ১৫৮*-৮২$ টোডরমল্লেব তৃতীয়বার বাংলায় আগমনের 
পটভূমিকাম্ম উপন্যামটি রচিত হয়েছে। তীর এই প্রথম উপন্তাসেব কাহিনীব 
মধ্যে এতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় থাকলেও, ইতিহাস-প্রনিদ্ধ রাজা টোডবমলের 

চরিজটিকে নিতান্তই নিপ্্রভ মনে হয়। নিপ্রভ এবং গ্রচ্ছন্পন। অথচ 

উপন্যাসের ইতিহাস-অংশের নায়ক টোৌডরমল্ল । তীর গুণাবলী ও ব্যক্তিচরিজ্রের 

বর্ণনা লেখক কিছুটা দিয়েছেন, কিন্ত চবিভ্রটিব অস্ত জীবন বলে কোনে! 
বন্তই নেই; এমন কি চরিত্রটিকে যুগজীবনের প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে সংযুক্ত 
কর] হয়নি। অন্তান্ত চরিত্রও তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি । যে কয়টি 

কাল্পনিক চরিত্র আছে সেগুবির মাধ্যমে আমর। সমক।লীন বাংলার সমাঁজ- 

জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় খুব বেশি পাই না। “বঙ্গবিজেত।' অবিমিশ্র বোমান্স, 

কিন্ত রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-আশ্নগত্য বঙ্কিমচন্ত্রের চেয়ে সত্যনিষ্ঠ ও স্পষ্টতর। 

ইতিহাঁন,লৌকিক কাহিনী আর কল্পন1-_এই নিষে বঙ্গবিজেতার আখ্যায়িকা 
রচিত। ইতিহাসে কোলাহলমুখব আলোকবধ্ষিত রাঞপথেই রমেশচন্দর 
পরিভ্রমণ করেছেন, পার্খবতি অনভিজাঁত গলিপথ তাঁব কাছে এক বিস্মৃত, 

দিনের ছায়াদীর্ঘ কম্পমান যবনিক! বলে মনে হয়েছে। লেখক কৌতুহলী 
হয়ে সেই ধবনিকা প্রান্ত তুলে ধরেছেন মানু, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ কলে নি। 
তবে প্রথম রচনায় এই ক্রটি থাকা স্বাভাঁবিক। 

দ্বিতীয় উপন্তাম “মাঁধবীকঙ্কণ'-এ রমেশচন্ত্র প্রাথমিক গরচেষ্টার জডতাকে 

অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। ইতিহাস-চিত্রণ ও উপন্তানিক ধর্ম দু'দিক থেকেই 

মাধবীকঞ্কণ লেখকের উন্নত শিল্পশক্তির পরিচয় বহন করে। বঙ্গবিজেতায় 

ইতিহাস ক্গান প্রাণহীন, মাধবীকক্কণে ইতিহাস প্রাণচঞ্চল ও গতিমুখর-_ 
রমেশচন্জর এইখানে একটি যথার্থ এতিহাঁসিক আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম 

হয়েছেন। “সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথর মধ্যাঞ্থে, সম্রাট শাজাহানের রাজনের 

অন্তিমলয়ে যে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের গ্রলয়ঙ্কর গিখা জলে উঠেছিল, তাকেই 

মধ্যযূচীয় রোমানদের ছুর-বিসপ্াাঁ রহন্ের সঙ্গে সমদ্িত করে রমেশচন্ত্র এক 



৫৮ রমেশচ: 

অসাধারণ যুগচিত্রকেই উদ্ভাসিত কবে তুলেছেন।” ঘদিও অনেক 

সমালোচকের মতে মাঁধবীকঙ্কণ মূলত: একটি পারিবারিক উপন্যাস, 

ইতিহাস এর অপ্রধান অংশ, তথাঁপি এর আখ্যানভাঁগের পটভৃমিকার 

বিস্তৃতি বিস্ময়কর । “ভাগীয়থী তীরব্তি নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবন ও বিলাস- 

বিভ্রমময় মুঘল রাজধানী দিলী, এমন কি মুঘলেব রাঁজান্তঃপুরেব বর্ণন! 

পর্যস্ত অতি স্ন্দর | স্থার্থকৌটিল্য, মুঘল হারেমেব উচ্চুঙ্খল বিলাস, ষড়যন্ত্র 

সঙ্কথুল রাঁজনৈতিক জটিলাবর্ত-_যুগজীবনের, প্রতিটি সতা বমেশচন্্র ষেন 

জাতিম্মরেব মতোন বর্ণনা করেছেন 1” এক আশ্চর্য জদয়াবেগে স্পন্দিত এই 
উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়। চবিত্রস্থ্টির দিক দিয়েও মাঁধবীকঙ্ষণ সফল 

হয়েছে । পবিবার-জীবনাশ্রিত একটি মনোজ্ঞ কাহিনী এতিহাসিক ঘটনাবলীর 
সঙ্গে সমাস্তরাল রেখায় বিবৃত হয়েছে এবং সেই কারণেই গঞ্পবর্ণনা ও 

চরিত্রায়ন সজীবতা-দীপ্ হয়ে উঠেছে । সমালোচক ও পাঠক সকলেই 
রমেশচন্দ্রের এই দ্বিতীয় উপন্যাসটিকে '0£ £686 08৪00 2170. 106 

17001008217 17661550 বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। এই সাফল্যই পরবতি- 

কালে রমেশচন্দ্রকে অন্কপ্রাণিত করেছিল এর একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ 

কয়তে ) ?/61910%8 0£/1 ০1 44016 ১ বাংলা মাধবীকম্কণের ভবন অন্রবা? 

নয়, মূল উপন্য।সের সাঁরাঁংএ নিয়ে রমেশমন্দ্র স্বাধীনভাবেই এই ইংরেজি উপন্যাস- 
থানি রচনা করেছিলেন। ১৯০৯ সালে লণ্ডন থেকে বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল । 

যাদের এই বইখানি পড়বার শৌভাগা হয়েছে তারাই লক্ষ্য করেছেন যে, 

ইংরেজি ভাঁষার ওপর অধিকাৰ কতদূর প্রগাঁট হলে পরে, অমন স্থন্দর 
বই লেখা যায়; দি শ্লেভ গাঁল অব আগ্রী"র ইংরেজি লিপিকুশলতা যে কোনে! 

ইংরেজ কথা-সাহিত্যিকের ঈর্ধার বিষয় হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 

স্টেটসম্যান, লিভারপুল ডেইলি পোস্ট, ওয়েস্টার্ণ মণিং প্রভৃতি বহু দেশী 
ও বিদেশী পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের 776 15126 081 উপগ্যাসখানির উচ্ছুদিত 

প্রশংসা বেরিয়েছিল এবং কোনো কোনো পত্রিকার সমালোচনায় রমেশচন্ত্রকে 

বুলওয়ার লিটনের সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছিল। তীর বঙ্গবিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা 
ও জীবন-প্রভাতেরও ইংরেজি অন্থবাঁদ আছে; অন্তবাদ করেছেন রমেশচন্জরের 

জ্োষ্ঠ এবং একমাত্র পুত্র অজয় দত্ত) ইমিও একজন প্রথাত সিবিলিক্নান ছিলেন । 



বমেশচত্্র ৫৯ 

এবপর়ে উপন্যাস রচনায় বমেশচন্ত্র এক সম্পূর্ণ নূতন পচ্ছতি অবলম্বন 
চরলেন। বাঁজপুতেব শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মহাবাষ্টেব নবীন উৎসাহদীপ্চ 
টখান-ভাবত ইতিহাঁসেব এই ঢুইটি গৌবলোজ্জল অধ্যায অবলম্বন 

চরে তিনি তুধাঁনি মহৎ উপন্যাস রচনা করলেন । মহৎ এবং বুহৎ। 

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাঁত' ও “বাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাসছুটিতে লেখকের 

্বণতা! বিশ্বদ্ধ ইতিহাঁসেব দিকে । পূর্ববতি উপন্যাঁসছুটিব তুলনায় ইতিহাস 

খানে পর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, জীবন-সন্ধ্যায় ইতিহাসের প্রাধান্ত সবচেয়ে 

বশি। ফলে, উপন্তাস ছুটতে উচ্চাঙ্গ শিল্পকর্মেব যথেষ্ট অভাব পবিল্ক্ষিত 

য্ন। এতে উপন্য।সগ্তণ ঘদিও ত্তর্বল বলে প্রতিভাত হম, তখাঁপি এ-কথা 

ন;ঃসংশয়ে বলা যেতে পাবে যে, বাংলা সাহিত্যে এতিহাপসিক উপন্যাসের 

ার্থক অবয়ব এখান থেকেই গছে উঠেছে । জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্য 

ই সার্ঘকতম এঁতিহাঁসিক উপন্যাসেব নিদর্শন । এই বিখ্যাত উপন্যাসদ্বখানি 

বন্ধে আরে! একটু বলবাঁব আছে। চবিন্র-চিত্রণ অপেক্ষা রমেশচন্্র। এই 

পন্যাসছুটিতে সমগ্রভাবে জাতীয় জীবনেব একটি বীরত্ব যুগেবই বর্ণনা 
চবতে চেষেছেন এবং এই কাবণেই উপন্তাসদ্বটিব চরিত্রগুলি তাদের 

কানে। নিজস্ব রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পাবেনি। 'জীবন-সন্ধা*য় ব্যক্তি-চরিত্র 

বকাশেব সামান্ততম প্রচেষ্টাও নেই । এখানে রমেশচন্ত্র শুধু দেশ ও কালকেই 

দথেছেম, যেন একটি জাতীয-জীবনের পতন-অভ্যুদয় বর্ণনাই তার কাছে 

খ্য হয়ে উঠেছে । উপন্তাসদুথানিব উপাদান তিনি সংগ্রহ কবেছেন টডেব 

1জস্থান-কাহিনী থেকে । ইতিহাঁসেব সত্যনিষ্ঠ আশ্গত্যে শিষ্ত রমেশচন্্ 
ই ছুটি উপন্ত।সে গুরু বঙ্কিমচন্ত্রকে ও অতিক্রম করেছেন । 

প্রসঙ্গত এতিহাসিক উপন্তাস-লেখক হিসেবে বন্ধিমচন্র ও রমেশচন্দ্রের 

লনা! করলে আমগ। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, একজনের ইতিহাস- 

বা্গগত্য অন্যজন অপেক্ষ। সত্যনিষ্ঠ ও স্প্টতর হোলেও, বঙ্কিমের কল্পনা- 
সারতা৷ ও হষ্রি-নৈপুণ্য রমেশচন্র্রে একেবারেই অনুপস্থিত । চরিজ্র-চিত্রণে ও 
ন্তর্জীবনের রহস্য উদঘাটনে বঙ্ষিমচন্ত্র যে অপূর্ব শিল্প-সাঁফল্যের পবিচয় 

য়েছেন রমেশচন্ত্র তা পারেন নি। সে প্রতিভা তাঁর ছিল না। বাস্তবন্ধীবনের 
জে মানব-নিয়তি ও ছুশ্িরীক্ষ্য রহস্যকে রমেণচন্ত্র কোথাও একনুত্রে যুক্ত 



৪ রমেশ চজ্জ 

করতে পাবেন নি--এইখানেই বন্িমের ম্সাধারণ কতিস্ব। বঞ্চিমচন্ত্রের অশান্ত 

জীবন-নজি্ঞ/স1, কবি-কর্পনার মহিমাদীপ্ত এঙ্বর্ব ও উচ্চতর ট্র্যাজেডির মহৎ 
সমুগ্নতি রমেশটন্ত্রের পক্ষে অনায়ত্ই ছিল। তথাপি বাংলাসাহিত্যেব শার্থকতম 

প্রথম এঁতিহানিক উপন্াস-রচয়িত1 হিসেবে রষেশচন্দ্রের নীম স্মরণীয় । তীব 

রচনায়, স্কটের মতোই ইতিহাস ও উপন্যাস একস্জ্রে বিধৃত আর সেই সঙ্গে 

উদ্দীপ্ত হয়ে অছে তার স্থগভীর স্বদেশপ্রীতি। উভয়ের জীবিতকালেই “বেঙ্গলি' 
পরিকায় একবার বঙ্চিমচন্ত্র ও রমেশচন্ত্রেব ওপন্য।মিক প্রতিভা সম্পর্কে একটি 

সথদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল; এঁ প্রবন্ধে তাদের উভয়কেই 4৪3 026 
017] 0০ ৮7010661501 115001) 110 0৮০ 11581 00 01910001017, 2130 

£9706" এই বলে অভিহিত কর হয়েছিল । উক্ত সমালোচনায় বন্ছিমচন্দ্রকে 

শ্রেষ্ট স্থান দেওয়। হয়েছিল এবং রমেশচন্দ্র সম্পর্কে বল৷ হয়েছিল : 
%1300 2 006 12050 ৪6 12256 2.0206919 00015061 63:0619 ৪1] 

115126 1675 10 9017671,17006 51061206550 2, 

০৪08১07০৪৭ ৮ 098:00996, ৪ 102015 0০৬৮০610]7) €০ 0065, ৪ 

00071062100. 2150. 2281005 21700051851) 17 105 061:601087806 1 

06562 0181 11000109 11101011062 ৫৮৫: 01] 2170 ৪17905 

2৮6৮ 01080600001 006 900015£ 2700 61501705195010 %/11067,৮8 

“হিন্দুপেটরক্ট' পত্রিকাঁতেও 'জীবন-প্রভাত'-এর সমালোচনা প্রন্গে ঠিক 
এইপকম তুলনামূলক আলোচনা কণ। হয়েছিল। বস্ভতঃ তখনকার দিনে 
বন্ধিমচন্ত্র ও রমেশচজ্্র এই ছুজনকেই বাংল! সাহিক্যের প্রধান (1910: ) 
ওপন্তানিকের স্থান দেওয়া হোত 

রমেশচন্ত্রের মধ্যে একটি লমাজসচেতন ষন ছিল। দেশের অতীত 

গৌরবের অনুধীলনেই তাঁর প্রতিভা নিঃশেধিত হয়নি, দেশের বর্তমান কার 
নন্বদ্বেও তিনি েশ মচেতন ছিলেন এর স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তী 
ছুটি সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে । তার এঁতিহালিক উপগ্তান ও আমাছ্িৰ 

৯ নও 8৮247, 1505 চু ম০% 1879, 



রমেশচজ্ ৬৯ 

উপন্তাপ রচনাব মধ্যে বেশ কয়েক বছরেব ব্যবধান ছিল। ১৮৮৬ সালে 

প্রকাশিত হয় তার প্রথম সামীজিক উপন্তাম 'সংসার এবং এর আট 

বছর পরে প্রকাঁশিত হয় দ্বিতীয সামাজিক উপন্যান 'সমাজ'। সংসার 
প্রথমে বঞ্চিমচন্দ্র পরিচালিত প্রচার” পত্তিকায় ধাযাঁবাহিকভাবে প্রকাশিত 

হয়েছিল। বঙঞ্ষিমচন্দ্রেব সাহিত্যসেবাঁব তৃতীয় পর্বে “প্রচব পত্রিক! প্রকাশিত 

হয়। এব সম্পাদক ছিলেন তার জ্ঞামীতা বাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । এই 

উপন্াসছুটিতে এতিহাসিক রমেশচন্দ্র জীবনের অতীত-ভূমি থেকে বর্তমানে 

ক্ষেত্রে পদক্ষেপ কবেছেন আর চলমান জীবধাবাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন 

এতিহাসিকের নিষ্ঠা ও বোধ নিষে। ফলে, সামাজিক জীবন-চিত্র হিসেনে এই 
উপন্যাসছুটি পূর্ণাংগ নিখুত হষেছে। শিল্পি-মনের সহজ সহদয়তাঁও এখানে 

পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। উপন্যাসের কাহিনীছুটিতে সবসত।র অভাব নেই, 
কিন্তু সংসক্তি অপেক্ষাকৃত কম । সংসার পশ্চিম বঙ্গেব গ্রাম্য জীবনকথা । 

পশ্চিম বাংল।ব চাধীদ্গীবনেব নিখুত চিত্র সম্ভবত প্রথম আঁকেন বেভাবেগ 

লালবিহারী দে তাব 7136722) 1957) £40 বইতে। রমেশচন্দ্ে 

পথপ্রদর্শক ছিলেন দে সাহেব, এ-কথা বল! যায় । “সংস।ব' উপন্যাসখানি 

বমেশচন্দ্র উত্সর্গ করেছেন ম্মবণীয তিনজন বাঙালি সন্তানের নামে-_ 
বামমে।হন, বিদ্যাসাগব ও বঙ্ষিমচন্ত্র। এব থেকে বুঝা যায় যে, এই তিন 
ঃ সমাঙ্জচিস্তীব অনুসারী ছিলেন তিনি । পিমাজ' প্রকাশিত হয 

১৮৯৪ সালে । বই আকানে প্রকাশিত হনব আগে সিমীজ'-এব কিছু 'আংশ 

মবেশচন্দ্র সমাজপতিব “সাহিত্য? পত্রিকাধ প্রন শিত হয়। এই বইখানি 

৩ণি উত্সর্গ কবেন আরে। তিনজন বাঙালি সন্তাঁনেব নামে-_ মধুন্দন, অক্ষম 

"তু আব দীনবন্ধু মিজ। এই ছয়জন নাঁঙালিকেই রখেশচন্দ্র “মহাত্মা” বলে 

মতিহিত করেছেন । 

রমেশচন্দ্র শুধু এহিহাবাদী ছিলেন না, একজন সংক্ারকও ছিলেন। সার 
দুইটি সমাজ আন্দোলনের প্রচণ্ড শত বাংলাব সম|জঙ্জীবনের উপর 

ঈয়ে বয়ে গিয়েছে" একটি বিধবাবিধাহ আন্দে।লন, অপরটি অসবর্ণ বিবাহ 

ধচেষ্ট | প্রথমটিব প্রবর্তক ছিলেন বিদ্যাসাগর আর ছিতীয়টর পরিচালক 

ক্ষষমাজ। সমাজে নতুন ঘুগ এসে গিয়েছে, যুগচেতনা নিয়ে এসেছে নতুন 



৬২ বমেশচন্জ্র 

জাধনবোঁধ । বমেশচন্দ্র তাই এই দ্টি আন্দোলনেরই সার্থকত। মর্মে মত 

অন্তক্তব করেছিলেন । সেই অন্গভতিরহই প্রকাশ “সংসার? ও সমাজ । ১৮৮ 

সালেব প্রথমভাগেই বমেখচন্দ্র ছু'বছবেধ ছুটি নিষেছিলেন ; তেরে। বছ 

একাদিক্রমে চাকবি কবার পর সেই প্রথম তিনি অবকাশস্থথ উপভোগ করেন 

কিন্ত নামেই মাঞ্জ অবকাশ--ছুর্টিব অবসবে তিনি ছুটি বৃহৎ ফ্াহিত্যক 

হত্ঠক্ষেপ কবেছিলেন ; একটি হোলে খণেদেব বাংলা অন্তবাদ আব অপবা 

হোল “সংসাব উপন্তান প্রণয়ন । সামাজিক উপন্ত।সেব মধ্যে বমেশচব 

আমাদেব শাস্ত মিরুছেগ পল্লীজীবনেব স্রন্দব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকে 

বিশ্লেষণ খুব গভীর নয, কিন্তু পল্লীগ্রথমেব চিত্র ও ৮বিত্রগুলিব মধ্যে মোটা মু 

একটি ন্র-ন্ন্দব মাধুষ ও শ্বাভাবিকন্ব আছে। “সংসার উপন্যাসে বিধব। 

বিধাহ এবং “সমাজ? উপন্।সে অসবর্ণ বিবাহে কথা আছে। শেষোছ 

উপন্যাসটি কিছুটা প্রচাব-ধর্মী, লেখকেব শিল্প-দৃষ্টি তাই এখ!নে আচ্ছ' 
দেখা যাষ। তথাপি একজন বিশিষ্ট সমালে।চাকেব মতে এই ছুটি উপন্তাঁ 

বমেশচন্দ্র ইতিহ।মেব ঘটনাবোচ ধ্য ও উদ্দাম কোঁলাহণ থোক বহুদূবে বি 

এসে শান্ত পল্লীজীবনেব যে স্থন্দব, সব, সহান্ভৃতিত্সি চিত্র একেছেন ৩ 

বাংল! উপগ্ভাসে স্থলভ নয। বমেশ-প্রতিত। এই ছুটি উপন্যাসে নতুন শ্তি' 
পবিচয় দিষেছে। 

এখানে একটি প্রশ্ন আছে । পবিণত বযসে বমেশচন্দ্র সামাজিক উপন্ 

বচনায় প্রবুও হলেন কেন? একটি কাঁবণ অ্মান কব| যেতে পারে 6 

হতিমধ্যে বঙ্ধিমচগ্র এ জাতেৰ উপন্য।স বচনার পথ দেখিযেছেন। কিন্তু এ 

বাহা। তখন একটা প্রচণ্ড সামাজিক পগিবঙনেব এ৮শ। ধেখ| দিয়েছে বাঁ" 

দেশে এবং অদূখ ভবিষ্ততে তাব পবিধি ষে সর্বভারতীয় হিন্দু সম 
পরিব্যাপ্ত হবে এটা বমেশচশ্রেব দুবধৃষ্টিতে ধরা পডেছিল। এ বিষয়ে তা 
নিজেব অভিমত খুবহ স্থুম্পষ্ট । তিশি লিখেছেন 2 40051951761] আতা 
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রমেশচন্জ্রকে নিঃসন্দেহে এই ছুঃসাহমিক সাহিতাকর্ষে প্রবৃত্ত করেছিল। 

দুঃসাহসিক বলছি এই কারণে ঘষে, তার সাহিতা-গুরু বাস্কমচন্জ্র বিধবাবিবহের 

বিপক্ষে ছিলেন এবং বিষয়ট আইনত স্বীকৃত হোলেও সমাজে গৃহীত হয়নি । 

সমাজ-সংস্কীরক বিছ্য।সাগরেপ্ প্রতি রমেশচন্দ্র কী গভীর শ্রদ্ধ। পোষণ করতেন 

সে-কাহিনী হ্ুবিদ্দিত। তাই তে। তিনি বিধবাবিব।হ বিষয়টিকে শুধু উপন্যাসের 
উপজীবা করে ক্ষান্ত ছন নি-_একে জানালেন তার অকু সমর্থন । খবতের 

মায়ের গুরুদেবের মুখ দিয়ে রমেশচন্দ্র ষেখানে বলিয়েছেন £ “মা, একদিন আমি 

বিদ্যাম।গর-মহাশয়ের সহিত বিধবাবিবাছ লইয়! অনেক আলোচনা করিয়া- 

ছিলাম, অনেক কলহ করিয়াহিলাম, তখন আমি শাখ্ববিষ্ঠ।ভিমাঁনী ছিপাম। 

কিন্তু মা, বাল্যকাল হইতে সেই পণ্তিতশ্রেষ্ঠকে আমি জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, 

প্রবঞ্চকও নহেন, তাহার কথাটি প্রঞ্ণ৩। বিধব|বিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ে 
নিষিদ্ধ নহে”*--সেগানে তিনি বিধব।াববা আন্দোণনেব প্রবতকের প্রতি তার 

অস্তুরর শ্রদ্ধাই শিবেদন করেছেন । এহ প্রপঙ্গে গবষবৃক্ষ' উপন্তাঁসে বিষ্তাসাগর 

সম্পর্কে বঞ্ষিমচন্দ্রেব ধেই অশ্রদ্ধেয় উত্ভিটি স্ববণীয়। আর অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে 
তখন সবেমাত্র অ।ণোচনা শুরু হয়েছে এবং মে আলোচন।ও ছিল ব্রাঙ্গসমজের 

মধোই পামাবদ্ধ । কাজেই এ খিধরে হিন্ম'জের একজন বিশিষ্ট সম্তান হিসেবে 

সমাজচৈ৬নায় অ|বে। একটু অগ্রসর হয়ে রমেশচন্্র ত।ম বিপ্লবী মনের পরিচয় 

দিলেন এবং উপগ্ঠাসের মাধ্যমে নিদদেশ দিলেন যে, অস্বণ বিবাহ একটি কতব্য । 

ংসার ও সম।জের নমেশচন্ত্র আর বাঞ্চমের ঘার। প্রভাবিত নন; এখ।নে তাঁর 

চিন্তাহ্ুত্র শিজন্বঃ এমন কি এখানে তিনি বঞ্ষিম-বিপ্রোধী। হিন্দুশান্ ও 

এঁতিহোর প্রতি অগাধ শ্র্থ। নত্বেও প্রমেশচন্ত্র যে এইপকম ছুসাহস সেদিন 
দেখাতে পেরেছিলেন, তাঁর মূলে সক্রিয় ছিলযুগচেওনা ' বঞ্চি এহ যুগচেতনাকে 

এড়িয়ে গেছেন, রমেশচন্দ্র তাই গুরুকে পিছনে রেখে এক ধাপ অগ্রসর হলেন । 
পগিবতিকালে রমেশচন্দ্র ইংরেজিতে “সংসার” ভপন্যাসের সার সংকলন করে 

414 49০1 24%8 নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন । বিলাতে স্পেক্টেটর, 

* সংসার ১ উনিশ পাঁরচ্ছেদ। 



গড বয়েশ 

পল-মল গেজেট, গ্লালগে। হ্রোল্ড প্রভৃতি পত্রিকায় এর ঘহু প্রশংসাপু 
সমালোচন। বের হয়েছিল। গুজরাটি ভাষায়ও “সংসার” উপন্তাসের একা 

অন্বাদ প্রকাশিত হয়েছিল । অন্বাঁদ করেছিলেন শারদা দেবী; ইনি একজ? 
গুজরাটি মহিলা । 

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যস।ধন। সম্পর্কে আর বেশি বলার নেই। ষে প্রেরণ 
বঙ্ষিমের সাহিত্যসাধনার মূলে ছিল, লেই দেশভক্তি রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের 

মূল কথা। রামমোহন থেকে রমেখ৮ঞ, উনিশ খতকের বাংলার প্রত্যেক 
চিস্তানায়কের কর্মকৃতির মুল উত্সই ছিল শ্বদেশ-বাঁৎসল্য | রমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে 

তার সকল রকম সাহিত্যকর্ম ও সমাজ-চিস্তার মধ্যে, এমন কি তীর রাষ্ট্রনীতিক 
ও আর্থনীতিক চিন্তা মধ্যেও একটি জিনিস দীপ্যমান | সেটি তার অপরিমেয় 

হ্বদেশা্রাগ ৷ তার জীবনের লক্ষ্য, এক কথায় বলতে গেলে, অতীত মহিমা 

পুনরুদ্ধার এবং সংস্কারের দ্বাবা সমকালীন সমাজকে সুস্থ ও সক্রিয় করে 
তোলা। সাহিত্যের মাধামে তিনি এই লক্ষ্যসাধনে তৎপর ছিলেন এবং 

এই কথ বলবার দিন আঁজ এসেছে যে, রমেশচন্ত্র দত্তের সাহিত্যগ্রয়াস বাংলা- 

দেশের নবজাগরণ তথ! এর সর্বাত্মক উন্নতিকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে । 

বাংল! সাহিত্যে রমেশচন্জেব দানকে তাই বিস্বত হওয়! কঠিন। 



॥ ছয় | 

সব্যসাচী সাহিত্যঅষ্টা রমেশচন্ত্র। 

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 79:01120 ₹711661, তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর 
লেখক। তাঁর লেখনীর বিরাম ছিল না। প্রতিভাঁও ছিল তীর সর্বতোমুখী । 
তার ু ষ্টিধ্মী সাছিত্যের পরিচয় দিয়েছি, এইবার তীর মনন সাহিত্য সম্পর্কে 
আলোচনা করব । গুকুদায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মে তিনি অধিষ্িত ছিলেন; 

যে দীর্ঘকাল তিনি কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন সেইসময়ে প্রশাসনিক ব্যাপারে তাকে 

কত মূল্যবান রিপোর্ট রচনা করতে হয়েছে । কিন্তু ভাবলে আশ্চধ লাগে যে, 
লেই অবস্থার মধ্যে থেকেও ইংরেজি ও বাংল! ভাষায় তিনি কি বিপুল পরিমা* 

সাহিত্য স্যপ্রি করে গেছেন। বাঙালির পরম সৌভাগ্য যে, কি বস্ষিমচন্্র 
কি রমেশচন্দ্, কেউ-ই শুধু সরকারী নথিপত্র রচনা! করে তাদের প্রতিভ 
নিঃশেষ করেন নি। তাদের জাগ্রতচিত্ত বহু দিকে ধাবিত হোত; দেশকে 
জাতিকে তীর্দের যা ঘ! দেবার ছিল, সেসব তীর! পরিপূর্ণভাবেই দিয়ে যেছে 
পেরেছেন। 

রমেশচন্দ্রের মনন সাহিত্যকে ছ'ভাগে ভাগ কর যায়ঃ এক, অনুবাদ: 

দ্বিতীয়, মৌলিক রচনা । তার অঙ্বাঁদ পুস্তকগুলির মধ্যে 'খগ্থেদ সংহিতা। 
দ্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সমগ্র খখেদের বাংল! অঙ্বার্দ এতে তিনি দিয়েছেন 

১৮৮৫ সালে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন অন্ুবাদকার্য অসম্প্ঃ 
ছল। খখেদ সংহিতার নামগত্রটি (11616 9৪8০ ) এইরূপ £ 

খথেদ সংহিত। 
মূল সংস্কত হইতে 

জ্ীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক 
বাঙ্গল। ভাষায় অন্ুবাদিত । 

প্রথম অষ্টক 

বেল গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মুদ্রিত 
৯ 9০০) 

1 



৬ ্মেশচন্ত্র 

' এই প্রশ্থখানি রখেশচজ্্ তার পিতামাতার নামে উৎসর্গ করেছেন । খখেদের 
অশ্নবাদের নেপথ্য প্রেরণা ছিলেন বিস্াসাগর । এই কর্মে যখন তিনি আত্ম- 
নিয়োগ করেন তখন রমেশচজ্জ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে বিশেষ 
উতৎলাহ, প্রেরণ। ও সহায়তা পেয়েছিলেন, একথা তিনি বলেছেন পুস্তকের 

ভূমিকায় । সমকালীন বাংলার এই পুরুষসিংহের প্রতি রমেশচন্দ্র গন্তীন শ্রদ্ধা 
পোঁধণ করতেন ; বিষ্তাসাগরও রমেশচন্দ্রের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও দেশগ্রীতির 

পরিচয়ে যারপরনাই মুগ্ধ ছিলেন, এবং অন্থজের তুল্যই তিনি তাঁকে জেহ 
করতেন $ ডাকতেন “রমেশ বলে । রাঁজকাঁধের অবসরে যখনই তিনি কলকাতায় 
আসতেন তখনই তিনি শত কাঁজ ফেলে আগে এসে বিদ্যানাগরের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করতেন, তার চরণধুলি স্পর্শ করে নিজেকে ধন্ত মনে করতেন। তিনি 
নিজেই বলেছেন £ “আমি ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে তাহার ( ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ) 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম।” বিদ্যানাগরের 
জীবনের শেষভাগে রমেশচন্দ্র তার সামিধ্যে আসেন, তখন বিগ্যাসাগর মহাশয়ের 

শরীর অনেকট1] ভেঙে গেছে । তথাপি রমেশচন্দ্র খখেদের অন্বাঁদে প্রবৃত্ত 
হয়েছেন জেনে তিনি তাকে একদিন বলেছিলেন £ “ভাই, উত্তম কাজে হাত 

দিয়াছ, কাজটি সম্পন্ন কর ।” 

উত্তম কাজ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্ত সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মাথায় যেন 

বজ্জাঘধাত হোল । বিলাতফেরৎ সিবিলিয়ান এবং জাতিতে কায়স্থ রমেশ দত্ব 

করবেন আর্ধজাতির স্থুপবিভ্র বেদের অনুবাদ ! ধর্মব্যবসায়িদের উদ্বেগের সীমা 

রইল না। উদ্বেগের কারণ, সরল বঙ্গভাষায় বেদের সহিত পরিচয় লাভ করলে 
পরে সকলেই “প্রকৃত হিন্দুয়ানী ও হিন্দুধর্ম লইয় ভগ্ডামীর বিভিন্নতা” বুঝতে 
পারবেন। তথাপি এই দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হলেন রমেশচন্দ্র। বস্তত 
বিষ্ভাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পর বাংলাদেশে, এই অনুবাদকে কেন্দ্র 

করে এমন প্রচণ্ড সাহিত্যিক বিতর্ক সেযুগে আর -দখা যায়নি । বই মুদ্রিত 

হয়ে বেরুবার আগেই সনাতনী হিন্দুদের মনোভাব কি রকম ছিল তা তার 
জীবনীকার এইভাঁবে বর্ন করেছেন £ “চ028005 217610165 2199681:60 

766 86 7০6] 1 56207800122 10681980015) 581:09800 0: 

10606152 ৪5 90001602056 06500017550 1046 026 8574 



রমেশচঞ্জ ৬৭ 

02178186013 200. 076 08108195001 15618 85 501206001৬0 8130 

$1111763 6106 16178 80098190 10 [1001৮ এই প্রবল প্রতিবাদের 

বিরুদ্ধে রমেশচন্জ্র বীরের মতই ফ্াড়িয়ে তাঁর অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন করেছিলেন । 
১৮৮৫ সাঁল শেষ হবার আগেই সনাতনী হিন্দু সমাজকে বিন্মিত করে বেক্ুল 
তার খণেদের অন্থবাদের প্রথমভাগ, আর বেক্ুবার সঙ্গেসঙ্গেই তা নিঃশেষিত 

হয়ে গেল। বিরুদ্ধবাদীরা তে1 রীতিমতে। হতমান এই দেখে। তারপর 
১৮৮৬ সালের প্রথমভাগে তার যুরোপ যাত্রা কররার আগেই সম্পূর্ণ অন্থবাঁদ 
ছাঁপাঁখানায় চলে গেল। বাংলাভাষায় খথেদের অন্থবাদ এই প্রথম, ভারতবর্ষের 

যে কোঁনো আঞ্চলিক ভাঁষাতেও প্রথম । এই স্ুকঠিন ও ব্যয়বহুল কাঁজের 
জন্য বাংল! সরকার বরমেশচন্দ্রকে সহায়তা করেন, মুদ্রণের ব্যয়ভার অনেকাংশে 

বহন করেন। ১৮৮৫) ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের “স্টেটসম্যাঁন” পত্রিকায় খ্েদের 

অনুবাদ সম্পর্কে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল দেখা ষায় ঃ 
8] ডছ7774, 54 বালা 

00781716866 ৮18001% 1727951016019 819 6. 77012677769 

৪ 

|: ৬ ট 0. 5. 

£৯0৮9200 5000901106101) 79, 5 100178175156101, 01 15, 8 01 

981)91:1710 2180 11217512001, 

£১00]15 00 00217519602, 20, 96500779166, 02100, 

1756 701766 (45706076 ) 04. 

বিজ্ঞাপনে দেখ! যাঁয় যে, অন্বাঁদকের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে ২০নং বিভন 
স্বীট। উহাই তখন ছিল কলকাতায় রমেশচন্দ্রের নতুন বাঁড়ি। পৈতৃক 

বসতবাঁড়ির বাইরে এসে সেই তখন তিনি তার প্রথম নিজত্ব বাসভবন তৈরি 

করেছেন। কিন্তু এখানে তিনি দীর্ঘকাল বাপ করেন নি। তার মেয়েরা 

পিয়ানো বাজিয়ে গান করত, এবং তাঁরা কখনে। ফ্টিন গাড়ি চড়ে আবার 

কখনো বা] ঘোঁড়াঁয় চড়ে বিকেলবেলায় ময়দানে হাওয়া খেতে বেরূত। 

প্রতিবেশীদের বেশির ভাগই ছিলেন সংরক্ষণশীল হিঙ্দু। তার] এতে আপত্তি 
জানিয়েছিলেন । অগত্যা বাধ্য হয়ে রমেশচন্ত্র হাঙ্গারফোর্ড স্ীটে আর একটি 
নতুন বাড়ি তৈরি করে উঠে যান। 



নি রমেশ চজ 

রাঁধমোহনের পর হিন্দুধর্মের মুলতন্বের ব্যাখ্যায় ঘে তিনজন মনীবি প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহধি ন্বেবেন্্রনাথ, ছিতীয়জন বস্ধিমচন্্র 
আঁর তৃতীয় ব্যক্তি রমেশচন্্র। বঙ্ষিমচ্্র তীর সাহিত্য-সাধনার তৃতীয় পর্বে 
এই বিষয়ে অভি নিবিষ্ট হয়েছিলেন) রমেশচন্ত্রকে উহ! বিশেষভাবেই অন্নপ্রাণিত 
করে খাকবে। সেই অন্প্রেরণার ফল খখেদ সংহিতার অহ্বাদ । এই বিরাট 
কাজ একজনের প্রচেষ্টায় হবার নয়, এইজন্য রমেশচন্দ্রকে কয়েকজন প্রখ্যাত 
সংস্কৃত পণ্ডিতের সহায়ত নিতে হয়েছিল, একথা তিনি ভূমিকাতেই স্বীকার 

করেছেম। তবে তীর শ্বাভাবিক সংস্কত-গ্রীতি বড়ে! কয ছিল না; বিলাঁতে 

সিবিল সাবিস পরীক্ষা প্রস্কতিকালে তিনি অধ্যাপক গোল্ডস্ট,কারের কাছে 
সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষভাঁবেই অধ্যয়ন করেছিলেন । খখেদ সংহিতাঁর প্রথম 

নংস্করণের ভূমিকাঁটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হোল £ 
প্থথেদের অনবাদরূপ গুরু কার্ষে মাদৃশ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। 

ব্দেশের পগ্ডিতাগ্রগণের মধ্যে কেহ এই বুহৎ কার্ধের ভার লইলে আমি 
পরম সন্তোষ লাভ করিতাম। অনেকদিন হইল তত্ববোধিনী পত্রিকায় এই 

গ্রন্থের একটি সুন্বর অন্বাদ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা! শেষ হইল না। 

পরে কয়েকবৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের ক্কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাঁথ সরম্বর্তী 

এই কার্ধ পুনরায় আরস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হইলেন। তাহারপর বঙ্গভাষাঁয় এই গ্রন্থ অন্থবাদ করিবার আর কোনও 
চেষ্টা কর। হয় নাই; শীঘ্র যে হইবে ভাহার্ও সমাঁবন] দেখিতেছি না। 

"এই কাধে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে আমি বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত 

প্ীঈশ্খরচন্ত্র বিদ্তালাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহপ করিয়াছিলাম। সেই 
উদারপ্রকতি মহোদয় কেবল ঘষে আমাকে এই কার্ধ সম্পাদন করিতে উৎসাহ 

দ্বান করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি নিজে আমার অন্বাদটি দেখিয়া! দিষেন 
এরূপ আঙ্বান দিয়াছিলেন। তাহার শরীরের অন্থস্থতাবশতঃ তিনি সেটি 

করিতে পারেন নাই। তথাপি তাহার নিকট আমি ষে উৎসাহ ও উপদেশ 
পাইয়াছি সেজন্ত আমি তাঁহার নিকটি বিশেষয়পে খণী আছি। এখনও সময়ে 
সময়ে আমার আবশ্বাক হইলেই তাহার নিকট উপদেশ ও সহায়ত। প্রা্ত 

ছইতেছি। 



রমেশচজ্জ র (৯ 

' পি কলেজেয় অধ্যক্ষ পণ্ডিতগ্রবর, শ্রীমহেশচন্্র স্াঁয়রতর মহাশকও 
আমাকে এই কার্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শবশরং ফ্রেশ 
স্বীকার করিয়া আমার এই অহ্থবাদটি কতক কতক দেখিয়া দিয়াছেন; এবং 
এই গুরু কার্ষে আমার যখন যেরূপ সহায়তা 'সবশ্বক হইবে সেইরূপে আমায় 
লহাঁয়ত1 করিবেন, এই আশ্বাসবাঁক্য দ্বারা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে 

িহািরিজিডা। | 

“সংস্কৃত পণ্ডিত প্রীহরপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটও যথেষ্ট সহায়তা 
প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃতভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্্রসমূহে কৃতবিদ্য 8 
তিনি সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়। ও "শাস্ত্রী উপাধিগ্রাপ্ত হইয়! 
পত্তিতবর রাঁজেন্্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শান্তালোচন৷ 
করিয়! বিশেষ প্রতিষ্ঠীলাভ করিয়াছেন । তিনি এই বৃহৎ কার্ষে প্রথম হইতে 
আমায় বিশেষ সহায়ত] করিয়াছেন, তাহার সহাক়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য 

পমাধ। করিতে পাঁরিতাম কিনা সন্দেহ । 
“আমীর ভূতপূর্ব শিক্ষাণ্ডর এবং পরম স্থহদ শ্রীকঞ্কমল ভষ্টাচা মহাশয় 
আধাকে এই বৃহৎ কার্ষে সহায়তা করিতেছেন। তিনি সংস্কৃতভাষায় অধিতীগ্ব 
পণ্ডিত এবং সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী । তাহার সহায়তায় আমি এই কার্ষে থে 
কতদুর উপকার লাভ করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। 
ংস্কৃত কলেজের শিালোকমাখ স্তা়ভৃষণ মহাশয়ও আমায় সাহায্য 
করিতেছেন। 

“আমার অন্বাঁদে যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা উপরিউজ্ত পণ্ডিতদিগের 
উপদেশ ও সহায়তায়, আঁমার নিজের গুণে নহে। তবে আমি এই পর্যস্ত 

বলিতে পারি যে পাঁয়গাঁচার্ধের টাকার সহায়তায় খখেদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ 

করিতে আমি পরিশ্রমের ক্রটী করি নাই.। পনির তানিন 
রত অর্থটি পাঠকদিগকে দিতে ঘত্ববান হইয়াছি।” 
ভূমিকায় সাহায্য ও উপদেশ পাওয়ার জন্য কৃতজতা প্রকাশের তন থেকে 

মেশচরিত্রের একটি বিশেষ ' দিকের .লঙ্গে. আমরা পরিচয় লা করি। লেট 
হোল কর বিন স্বতাব। “পরিশ্রমের, ক্রটা করি মাই*__একখাঁটিও লক্ষা- 
চর্বি ইতোন। একহাজার ভিনখ সত্র-পৃ্ার এই বিপুলায়তন শন্থের 



গক রমেশচঞ্জ 

পাতায় পাঁতাঁয় রমেশচন্দ্রের মনীষাঁও বিপুল পরিশ্রমের স্বাক্ষর বিদ্যমান । এই 
একখানি গ্রন্থই তাঁকে চিরশ্মরণীয় করে রাখবার পক্ষে ঘথে্উট। অন্বাদের 
সঙ্গে সঙ্গে আছে প্রায় প্রতি পাতায় অসংখ্য পাঁদটাক; এইসব পাদটাকায় 
তিনি ম্যাক্সমূলার, উইলসন প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে প্র্নোজনীয় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 

চব্বিশ বছর পরে, বাংলা ১৩১৬ সালে, খণ্থেদসংহিতার ছিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র তখন তাঁর ৯১ হাঙ্গারফোর্ড গ্রীটের বাঁড়িতে বাস 
করছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাঁপত্র থেকে জানা যাঁয় যে, তখন এইটি ৬৩নং 

বিডন স্ত্বীটে অবস্থিত এলম প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই 
অংস্করণের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন £ “চতুধিংশ বৎসর অতীত হইল, এই 
অন্গবাদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি আর পাওয়া 
ঘায় না; অথচ এই অস্থবাঁদ ভিন্ন খথেদসংহিতার বঙ্গভাষায় অন্য কোন সম্পূর্ণ 
অন্পবাদ নাই। অতএব বঙ্গীয় পাঠকদিগের ব্যবহারার্থ অফ্য এই অন্তবাদের 

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ।” 

রমেশচন্দ্রের এই সাহিত্যকীতি আজ লোকলোচনের অন্তরালে অন্তহিত 
হয়েছে--হুদীর্থকালষাবৎ বইটি আর ছাপ হয়নি; ছাপবার কথা কেউ চিন্তা 

করেছেন কিন সন্দেহ । তার হিন্দৃশাস্গ্রন্থ সন্বদ্বেও এ একই অভিযোগ করা 
যেতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অথবা ভারত সরকারের সাহিত্য 

'আঁকাদমির দৃষ্টি আমি এইদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। কেন করছি, 
রমেশচন্দ্রের নিজের কথাতেই আমি এর উত্তর দিলাম । তিনি লিখেছেন £ 

“জগতের অন্যান্য হুসভ্য দেশে এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর ও অনুশীলন 

আছে। যুরোপে রোসেন প্রথম বেদজ পণ্ডিত ছিলেন এবং খখেদের প্রথম 
অষ্টক লাঁটন ভাষায অনুবাদ করিয়া! গিয়াছেন। তাহার পর ফরামী পণ্ডিত 

লাংলোয়! সমত্ত খখেদ সংহিতা! ফরাসী ভাষাঁয় অন্থবাদ করিয়াছিলেন । আজ 

পর্বস্ত তাহার অচ্ুরাদ ভিন্ন ধখেদ সংহিতার সম্পূর্ণ অনুধাদ আর কোন ভাষায় 
নাই। কিন্ধ লাংলোয়ার অন্ুবাদটি তাহার নিজের কল্পনায় বিজড়িত, অতএব 

দৃধিত। এদেশে প্রথম হিডেমশান পরে রোয়ার মহোদয়গণ বেদের অতি অল্প 
অংশই ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার পর যখন আচার্য মক্ষমূদার 
মূল খখেদ নংহিতা সায়ণের টীকা সহিত মুদ্রিত কগিতে আর করিলেন, তখন 



রমেশচন্ত্র ণড 

উইলসন মহোদয় তাহার একটি ইংরেজি অনুবাদ আরভ করিলেন। 
উইলসন সাহেবের মৃত্যুর পর কাউয়েল সাহেব সেই কার্ষের ভার লইয়াছিলেন। 

বেনফে মহোদয় খণ্েদের কতক অংশ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন ।"** 

কেবল কি আমরা এই আর্জজাতিব আদনিগ্রস্থ, এই হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থের পগিচয় 

গ্রহণে অসমর্থ থাকিব? এটি আমাদেব পৈতৃক ধন, কেবল কি আমরাই 
এই ধনের সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব ?” 

খথেদমংহিতাঁব অন্রবাদ যে কত হুন্দপ ও সাবলীল তাঁৰ একটু নিদশন 

এখানে তুলে দিলাম £ 
৬১ স্থক্ু 

উধাদেবতা | বিশ্বামিত্র খষি 
১। হে অল্নবতী ধনবতী উষা। আমি ভ্তব কখিতেছি, তুমি প্ররুষ্ট 

জ্ঞানবতী হ্যা আমাব স্তোত্র গ্রহণ কর। হে সকলের ববণীয়া পুরাতনী 

যুবতীর গ্ভাঁয় শোভমাঁন। ও বহু স্তোত্রবতী উষা। তুমি ষজ্ঞকর্মীভিমুখে আগমন 
কব। 

২। হে মরণবহিতা চন্দ্রবথা হুনৃতবাক্যোচ্চারণশীলা উষা! তৃমি 
শোভমান। হও। যেসকল প্রভূত বলযুক্ত হিরণ্যবর্ণ অশ্ব আছে, তাহাদিগকে 
স্থথে বথে যোঁজিত কবিতে পাঁবা ষায়। তাহাব| তোমাকে আবাহন করুক | 

৩। হেউযা! তুমি মরণধর্মরহিত সুর্ধেব কেতুদ্বরূপ। তুমি ব্রিভৃবনা- 
ভিমুখে আগমনশীল।। তুমি আঁক।শে উন্নতা হইয়! রহিয়াছ। হে নবতব! 
উধা! তুমি একপথে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া! চক্রের ন্যাঁয় পুনরাবৃন্ত হও । 

বেদ আর্ধধর্মের প্রতিপালক ও রক্ষক-__রমেশচন্ত্র এ কথা কতদূর বিশ্বাস 

করতেন তা! তার এই রচনাংশের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝতে পার! যাঁয়। 
রমেশচন্দ্র ধর্মের চরিত্র এবং হিন্ত্ধ্মের প্রাচীনতা সম্পর্কে একটি দ্ুুচিন্কিত 

আলোচনা এখানে ছিয়েছেন £ 



খ্াস্রিঞা তিক 

গ্ধর্ম জাতির জীবন। ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ আনন্দের সহিত জাতীয় 
জীবনের উন্নতির নহিত ধর্মের উন্নতি লক্ষ্য করেন, আমরাও আনন্দের সহিত 
খথোম্বরূপ অঙ্কুর হইতে কিক্পপে হিন্দুধর্মসবরূপ বিশাল বৃক্ষ উৎপর হইয়াছে 

তাহা লক্ষা করিব। ফলত ধর্ম যদি জাতির জীবন হয়, তবে সেই বহমান 
জীবনের সহিত ধর্মও বহিতে থাকে, একস্থানে একরপে দ্াড়াইয়া থাকে না। 
ঘি ধর্ম জাতীয় জীবনের সহিত পরিবর্তনশীল না হইত তবে জগৎ হইতে 
এতদিন লোপ পাইয়া ঘাইত। মৃত, জীবন রহিত, গতি বহিত, ধর্ম লইয়' 
মনুস্তের কাঁজ চলে না, তাহাদিগেব হৃদয়ের আশাগুলি পূর্ণ হয় না। হিন্দুধর্ম 
ঘে চারি সহম্র বৎসর ভারতবর্ষে বিবাজ করিতেছে, সে কেবল হিন্দুধর্ম সজীব 

ধর্ম এইজন্ত। হিন্দুধর্ম আমাঁদিগের জাতীয় উন্নতির সহিত উন্নতি ও উৎকর্ষ 
লাত করিয়াছে, নৃতন নৃতন রূপে আমাদিগের নৃতন নৃতন সামাজিক অভাব 
পূরণ করিয়াছে, আমাদিগেব স্থুখ দুঃখ, অধীনতায় স্বাধীনতায়, শিক্ষায় ও 
ূর্ঘতায়। আমাদিগের সহচর ও সহায় হইয়াছে। হিন্দুধর্মই ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যতের ধর্ম, তাহার কাবণ এই যে হিন্দুধর্ম সজীব ও উৎকর্ষীল। 

মৃত জড পদার্থ নহে। ' খথেদের ধর্মই বূপাস্তরিত হইয়া পর সময়ের হিন্দুধর্ম 
হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম যদি গতি বছিত উন্নতি বহিত হইত, তাহা হইলে অস্থ 
হয় হিন্দুধর্মের সহিত আমাদের স্থিব হইয়া দ্রাভাইয়া থাকিতে হইত না হয়, 
সেই পুবাঁতন চাঁবি সহত্্র বৎপবেব বন্ধুব নিকট বিদায় লইয়া অগ্রসর হইতে 

হইত । কিন্তু হিন্দুধর্মের পুবাতন ইতিহাস দেখিয়া প্রতীয়মান হয যে হিন্দুধর্ম 
গতি রহিত বা উন্নতি রহিত নহে, আমাদিগেব উন্নতির সহিত উন্নতি লাভ 
করিবে, জাতীয় জীবনের পবিবর্তনের সহঙ পরিখতিত হুইবে, উৎকধের সহিত 
উতরষ্ট হইবে, অথচ আমার পুরাতন লহচব চিরকাল সঙ্গে থাকিবে। ** 

ধাহার! কেবল লত্য উপলব্ধির জন্য ধর্মের বিশ্বাম আলোচনা করিবেন, তীঁহারা 

দেখিবেন প্রীচীন খধিগণও একদিনে সত্যলাভ করেন নাই। তাহারা 
দেখিবেন খখেদেয় খবিগণ হুর্য ও অনন্ত আকাশকে স্ভতি করিতে করিতে 

কখন কখন সন্দিপ্ধমনা হুইয়াছিলেন। কখনো বৈদিক দেবদিগের উপরে 
আর একজন দেব আছেন, এইক্প কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
ষাছাক়া সত্যলাভের কঠোর পথ একদিনে অতিবাহিত বনেন মাই? লে 
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কঠোরপথে তাহার! কিরূপে গিয়াছিলেন, ভ্রান্ত মনুষ্য কত ভ্রম করিয়া সত্য 

পাইয়াছিলেন, জানের আলোচনার সহিত ভারতবর্ষে ধমুখিশ্বাস কিরূপ 
ক্রমশ পরিবর্তন ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এইটি বুঝিব আমাদের এই 
উদ্দেশ 1? 

এই অঙ্গবাঁদ কার্ধে রমেশচন্্র বেশির ভাগ স্থলে বেদের ভাম্যকাঁর সায়ণা- 
চার্ধকেই অন্ুমরণ করেছেন এবং এই পন্থা অবলম্বন করে তিনি বিচক্ষণতাঁরই 

পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত স্থচিস্তিত পরিকল্পনার স্বাক্ষর আছে এই 
অন্থরাদের প্রতিটি পৃষ্ঠায় । সাধারণ পাঠকদের উপযোগী করে রচিত এই 
্রস্থথানির বিন্যাসপন্ধতিতে অন্বাদদকের যথেষ্ঠ মৌলিকতা৷ পরিলক্ষিত হয়। 
প্রতি খণ্ডের শেষে বেদৌক্তি বিষয়বস্তর বিস্তারিত ুচীপত্র মন্লিবেশিত হওয়ার 

ফলে সাধারণ পাঠকদের কাছে বেদের মধ্যে অন্ধুপ্রবেশ সহজ হয়েছে। 
ইংপিসম্যান' পত্রিক। তাই এর সমালোচন। প্রসঙ্গে লিখেছিল £ "07, 086 

ডা1)010 ৮০ 501851061: 0106 %/01] 2 ৮৮ 05664] 08011020015” আর 

“বেঙ্গলি' পত্রিক1 লিখেছিল £ “716 0513518000 0£ 0196 ৬০০৪৪ 1385 

121502260 & 00110 561০6. বিদেশের মনীধিগণের মধ্যে অধ্যাপক 

ম্যাক্সমূলার আর কাঁউয়েল সাহেব দুজনেই রমেশচন্দ্রকে তার এই মহৎ কার্ধের 
জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন। ম্যাক্সিমূলার লিখলেন 2 “[0 20050 08%5 06912 

৪ 70810 015০6 06 90110 850. 1 50088001965 50৮. 01 178516 

90751)20 0,” আর কাউয়েল সাহেব লিখলেন £ ৮ ০073878091906 507 

10086 16810115 012 50011085176 10157064006 32089] 01810512- 

0০9 06 006 018 ৬০৫৪. 1015 01 80101252109120 চ০]] ৬070 006 

৪১০07 শুধু বিদেশের পঙ্ডিতসমাজ কর্তৃক তিনি যে অভিনন্দিত হয়েছিলেন 

ত| নয়; স্বদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ধার! রমেশচন্ত্রের এই ছু সাহসিক 
মহৎ প্রয়াসের জন্য প্রশংস। করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বদ্ধিমচন্দ্রের অভিমত 
এখানে উদ্ধত হোল। বঙ্ষিমনন্ত্র স্বয়ং তখন হিন্দুজাতির প্রাচীন ধর্ম ও 
দর্শন নিয়ে আলোচনায় প্রন হয়েছেন । কাজেই তাঁর পক্ষে রমেশচন্দ্ের এই 
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দুরূহ কার্ষের তাৎপর্য ব1 গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ ছিল। প্রচার" পত্রিকায় 

ধখেদ সংহিতার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন £ “বাবু রমেশচন্দ্রের 
এই সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অতি উচ্চ প্রশংসা কর] অসম্ভব। প্নথেদ সংহিতা! 

অনুবাদ করা বড় সহজ কাঁজ নয়। যেরূপ পুঙ্থানুপুঙ্খতাঁর সহিত নিভু লভাবে 

এধং ক্ষিগ্রতার সহিত তিনি এই কার্ধ সম্পন্ন করিতেছেন তাহাতে মনে হয় 

যে, রমেশচন্দ্র যদি যুরোঁপে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে এই মহৎ কার্ধের 
জন্য তিনি বিপুলভাবে প্রশংসিত হইতেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে আমাদের 

দেশের জনসাধারণের অনুভূতি শ্বতন্ত্র রকমের, তবে আমি আশা করি যে 

এইজন্য তিনি কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত বোধ করিবেন না ''অন্তে যাহাই বলুক, 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাহার এই স্থমহতী প্রয়াসের জন্য বাবু 

রমেশচন্ত্র শাশ্বত খ্যাতির অধিকারী হইবেন। যখন যুরোপে আধুনিক ভাষায় 
্ীষ্টধমের পবিত্র গ্রস্থ বাইবেল অনুদিত হইয়াছিল তখন রোমান ক্যাথলিক 

পুরোহিতগণ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নয় যে, 
রমেশচন্দ্রকেও অন্ুব্ধপ প্রতিকুলতাঁর সম্মধীন হইতে হইবে। কিন্তু যুরোপে 

যেমন বাইবেলের অন্বাঁদ ধর্ম সংস্কার ও সভ্যতার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়া 

1 দয়াছিল, ইহা স্থনিশ্চিত ষে খগ্েদের এই অন্ুবাদ্দের ফলে আমাদের দেশেও 
অঙ্করূপ ব্যাপার ঘটিবে। বাঙ্গাঁণি জাতি কখনই শ্রীবুত দত্তের এই খণ পরিশোধ 
করিতে পারিবে না।* মনীষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর খথেদের অনুবাদ পাঠ করে 
এতদূর উল্লসিত হয়েছিলেন যে, তিনি রমেশচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখে 
জানিয়েছিলেন £ “প্রিয়বরেষু, আপনার সাদর এবং মুল্যবান উপহার পাইয়। 

আপনার গ্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। বাঙ্গালি জাতিকে 
আপনি এক অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ করিলেন। মৃত্তিকাঁর সুগভীর তলদেশে 

যে রত্বরাজি এতকাল লুক্কায়িত ছিল তাহা! আপনি এক্ষণে বাঙ্গালিজাতির 
চক্ষুগোচর করিলেন। এই প্রাচীন এবং মূল্যবান সম্পদরাজি নি:সন্দেহে 
আমাদের জন্মন্ত্রে প্রাপ্ত, কিন্ত নিঃসন্দেহে আপনার দৌলতেই ইহা আজ 
পুনরায় আমরা চাক্ষুষ করিলাম ।” 

অঙ্্বাদ প্রকাশিত হুলে পরে একদিন অপরাহ্থে রমেশচন্্র বাছুড়বাগানে 
গিয়ে বিদ্যাসাগরের হাতে একখাঁনি বই দিয়ে তাঁকে প্রশায করপেন। 
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রষেশচন্ত্রকে কী বলে আশীর্বাদ করবেন, বিদ্যাসাগর তার ভাষা খুঁজে পেলেন না 

যেন। তখন তাঁর শরীর অনুস্থ, বিছানায় শুয়েছিলেন। রমেপচন্দ্র প্রণাম 

করতেই তিনি উঠে বসলেন; বললেন, “রমেশ, তুমি যে একটি কী মহৎ কার্ধ 
করিলে, উত্তরকাল তাহাঁর বিচার করিবে । আমি আর কি বলিয়া! তোমাকে 
আশীর্বাদ করিব-_তুমি বঙ্গমাতাঁর একটি উজ্জ্বল বত্ব। তুমি দীর্ঘজীবি হও ।” 
হ্বদেশের ও বিদেশের বনু প্রশংসা লাভ করলেও, এই একটি মানুষের কাছ থেকে 
আস্তরিকতাপূর্ণ এমন আশীবাদ লাভ করে রমেশচন্্র যে সেদিন মনে মনে 
নিজেকে কত-কৃতার্থ জান করেছিলেন, তা আমর! সহজেই অনুমান করতে 
পারি। বিদ্যানাগবের লাইব্রেরির সহায়ত! আর তার অন্থপ্রেরণা পেয়েছিলেন 

বলেই না তাঁব পক্ষে এই পরিশ্রমসাধ্য কার্ধে হস্তক্ষেপ কর সহজ হয়েছিল, 
এ-কথা রমেশচন্দ্র যেমন জানতেন, আর কেউ ততটা জানতেন কিন। সন্দেহ। 

আধজাতির আদি গ্রন্থ, হিন্দুধর্মেব মূল গ্রন্থের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির 
পরিচয় সাধন করিয়ে দিয়ে যে সফলতা! তিনি লাভ করেছিলেন ত। নি সন্দেহে 

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের একটি অতুযজ্জল অধ্যায়। সফলতা নিয়ে এলো 

অধিকতর উৎসাহ আর নতুন কর্মশক্তি। এইবার তিনি বিভিন্ন হিন্দু শাস্র- 
গ্রন্থের সাঁরাংশের বাংলা অনুবাদে হস্তক্ষেপ করলেন। এরই ফল দুইখণ্ডে 

প্রকাশিত “হিন্দুশীস্াঁ_রমেশ-প্রতিভার আর একটি দিক্-চিহ্। একদা 
কলকাতা শহরে যুবক কালীপ্রসর্ন সিংহ যেমন পণ্ডিতদের সহায়তায় মূল 

মহাভারতের ্থবাদ কার্ধে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তাব দীর্ঘকাল পরে সেই 
শতাঁবীর অস্ভতিমপাদদে আব একজন কৃতবিষ্য বাঙালি সন্তান অন্তরূপ একটি 
দুরুহ কার্ধে অগ্রসর হলেন। “হিন্দুধর্ম গ্রস্থের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিলেন 
বঙ্কিমচন্জ্র : শুধু প্রেরণা নয়, তিনিই রমেশচন্দ্রকে এ বিষয়ে যখোচিত সাহাষ্য- 

দানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । এই সাহায্যদান বলতে বুঝতে হবে 
11651815 ০011919072007), এবং মহাভারত অংশের সংকলনের দায়িত্ব 

নিয়েছিলেন বহ্ধিমচন্ত্র। কিন্তু ১৮৯৩ সালে বঙ্গিমচন্ত্রের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর 
এই দবায়িত্বপালিন অসম্পূর্ণই থেকে ঘায়। রমেশচন্্র এই অঙ্বাদ কার্মে শুধু 



পভ বমেশচজ 

নিজেই ব্রতী হন নি, হিন্দুশাপ্রের যে ষে বিষয়ে তৎকালীন যে যে পণ্ডিত 

বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত ছিলেন, তিনি সেইসব হুবিজ্ঞ পণ্ডিতদেরও এই কার্ধে 
ব্রতী করিয়েছিলেন । খখেদ সংহিতা ও হিন্দুশাস্ত্ের গ্রকাশকালের মধ্যে দশ 

বছরের ব্যবধান দেখা যায়৷ 

হিন্দুশান্ত্র, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন £ “আজ তিন বৎসর 

হইল, একদিন প্রাতংস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাঁৎ করিতে গিয়াছিলাম। 
কথায় কথায় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিপুল হিন্দুশাস্্ সমূহের সার 
সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তকরূপে প্রকাশি করা সম্ভব কি না ?""বঙ্কিমচন্ত্র 

উদারমনা, উৎসাহশীল, শ্বদেশহিতৈধী লৌক ছিলেন। অন্যে ষে প্রন্তাবে 
সন্কুচিত হইত, তিনি সেরূপ প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আহ্লার্দের 

সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং কয়েকজন স্বধর্মপ্রিয় বন্ধুর মত 

লইবার প্রস্তাব করিলেন ।” এই প্রন্তাব অনুসারে, এই ভূমিকা থেকেই আমরা 
জানতে পারি যে, বঙ্ছিমচন্দ্রের বাড়িতে তৎকালীন শান্ত্রজ্জ কয়েকজন পণ্ডিত 

একদা! সমবেত হন এবং সেখানে রমেশচন্ত্রের প্রস্তাবটি সকলেই সমর্থন করেন। 

“স্থর হইল যে ধিনি যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শা, তিনি তাহার সার সংগ্রহের 
ভার গ্রহণ করিবেন। উৎসাহী বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মহাভারত ও ভগবগীতা 

আংখের সংকলনের ভার লইলেন ।” 

হিন্দুশাস্্, প্রথম খণ্ডের নামপত্রট এইরূপ £ 

হিন্দুশাস্ত্র 

শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিতগণ ছার! সঙ্কলিত ও অনুবাদিত। 

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। 

প্রথম খণ্ড । 

পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ যথা 
শ্ীসত্যব্রত সামশ্রমী ও 

১। বেদ-সাহিত্য, কারী ( 

শ্রীরযেশচন্দ্র দত্ত । 

২। আ্রান্ষণ, আরপাক ও উপনিষদ, ॥ এ এ 

৩। তত) গৃহ ও ধর্মসুত ৫ এ এ 



রমেশ চজ ৭৭ 

৪। ধর্মশান্ত 4 
শ্রীকষপদ বিগ্যারত্ব 

৫। যড়দর্শন » শ্রীকালীবর বেদাস্তবাগীশ 

কলিকাতা, 

২৯ নম্বপ্ন বীডন স্ত্রী, এলম গ্রেসে 
শ্ীহবরেপ্রকুমার সাহা বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 

১৩০২ সাল। 

প্রথমখগ্ডখানি রমেশচন্দ্র তাঁর “স্সেহময়ী ভগিনী চমৎকাঁরমোহিনী ও অপরা- 

ী'-র নামে উৎসর্গ করেন। এই সংকলনেব প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণন| করে 

ভূমিকার শেষাঁংশে রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ “ধীহারা অল্প আয়তনেন মধ্যে বিপুল 

শান্্রমমূহের সাঁবমর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, ধাহার! বালক-বাঁলিকাঁদিগকে 
প্রাচীন শাস্ব হইতে হিন্দুনীতি শিক্ষা! দিতে অভিলাষ করেন, ধাহাবা প্রত্যহ 
শাস্ত্রীয় কথা পাঠ কবিতে এবং শাস্ত্রীয় নীতি ও নিয়ম পালন করিতে বা 

করেন, এই গ্রন্থখানি তাহাদিগের ব্যবহারোপযোঁগী হইবে, এইরূপ আমাঁব ভবসা 
হয়।” এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে, এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, রমেশচন্জর 

তখন কটকের কমিশনার পদে নিষুক্ত হয়েছেন। 
এইবার হিন্দুশাত্ব £ ঘিতীয়খণ্ডের কথা। দ্বিতীরথণ্ড আয়তনে অপেক্ষাকৃত 

বডো। এই খণ্ডের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন £ “প্রায় পাঁচ বৎসর হুইল, 

ইন্দুশাস্ত্র' নামক এক অভিনব পুস্তক প্রকাঁশ ত্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। 
অন্ত সেই ব্রত উষোপন পূর্বক সম্পূর্ণ গ্রন্থথানি আমার স্বধর্মীদিগের হস্তে অর্পণ 
করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম ।” দেখা যাচ্ছে, এই বিরাঁট কাঁজটিকে 
রম্শেচন্ত্র জ্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ব্রতের উদ্যাপনে 

তিনি নিজেকে কতার্থ বোধ করছেন। দব্রত' আর “কতার্থ--এই কথ! 
দুইটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে রমেশচন্দ্রের 8:03 বা, প্রকৃতি। এই 
নম্রতা আর দৃঢ়তা রমষেশ-চরিত্রকে একটি ম্বতন্তর গৌরব প্রদান করেছে। 
ঘিতীয়খণ্ডের প্রকাশকাল চৈত্র, ১৩০৩ বঙ্গাৰ অর্থাৎ ইংরেছি ১৮৯৬ সাল? 



লি রমেশচন্ 

'তখন বিষ্ভাসাগর ও বন্ধিম উভয়েই গত হয়েছেন। দ্বিতীয়খণ্ডের আখ্যাপত্রটি 

এইরূপ £ 

হিন্দ্শাস্ত্র 
শস্ুজ্জ পঙ্ডিতগণ দ্বার। সঙ্কলিত ও অগ্বাদিত। 

প্ররমেশচন্দ্র দত্ত ছার! সম্পাদিত। 

দ্বিতীয় থণ্। 

চারিভাগে সম্পূর্ণ যথা £ 

৬। রামায়ণ সহ্ধলনকাঁরী ্রীহেমচন্ত্র বিষ্যাবত্ু 

৭ মহাঁভাঁবত প্রীদামোদর বিদ্যানন্দ 
৮। শ্রীমন্ভাগবতগীতা রি এঁ এঁ 

টা € শ্রআশুতোঁষ শাত্্রী 
৭1 অষ্টাদশ পুরাণ 

| যা “7 কশ 

কলিকাতা £ 

২মনং, বিডন স্ট্রীট, এলম প্রেসে 

প্রীমতিলাল সিংহ দ্বাব। মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
১৩০৩ সাল। 

যোগ্য পণ্ডিতমগ্ডলী দ্বার রমেশচন্দ্র এই ছুবহ কাজ সম্পন্ন করেন এবং এই 

পণ্ডিতমগ্ডলীর নিধাচন ব্যাপারে তিনি বিষ্যাপাগব ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই 

স্থপব|মর্শ লাভ কবেছিলেন। দ্বিতীয়খণ্ডেব যষ্ঠভাগের ভূমিকাম্স রমেশচন্্ 
লিখছেন £ “পণ্ডিতবব শ্রহেমচন্্র বিষ্ঠারখ্ ইতিপূর্বে মূল সংস্ক৩ পামায়ণ এবং 
তাহার একখানি বিস্তীর্ণ ও সর্বাঙ্গহুন্দর বঙ্গান্বাদ প্রকাশ করিয়া বহদেশে 

কীতিলাভ করিয়াছেন। তাহার অঙ্থবাদের স্থায় রামায়ণের উৎকৃষ্ট বঙ্গাচবাঁদ 
আর একখানিও নাই। তাহার কৃত রামীয়ণের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তাস্ত বঙ্গীয় 

পাঠক মাগ্রের নিকটই আদরণীয় হইবে, তাহাতে অপুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি 
বছ পরিশ্রম শ্বীকার করিয়া এই কার্ধ সম্পাদন করি! বাঙ্গালী পাঠকদিগের 
জন্ধ একখানি অতি আবগ্কীয় ও উপাদেয় গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছেন, এবং 

ক্ামীকে যারপরনাই অন্থগৃহীত করিয়াছেন ।” 



রমেশচন্ত্র পন 

এই হেমচন্ত্র বিচ্যারত্ব সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন 

এবং বিচ্যাসাগর স্বয়ং এর পাঙ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করতেন । হেমচন্দরের 

পূর্বে আর কেউ রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ বাংল! অন্থবাদে অগ্রসর হন নি। এই 
বইখানির পুনমুর্রণ বাঞ্ছনীয় । সেকেলে পণ্ডিত হোলেও হেমচন্দের বাংল! 
কত হ্ুন্দর ও সাবলীল তা হিন্দুশান্ত্র, দ্বিতীয়খণ্ডে সন্নিবেশিত রামায়ণের 
অন্থবাদ পাঠ করলেই প্রতীয়মান হয়। এখাঁনে একটু উদ্ধৃতি দিলাম £ 

"অনন্তর মারীচ রত্বময় মুগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে লোভ প্রদশনের 
নিমিত্ত ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখনে! তৃণ, কখন বা পত্র ভক্ষণ 

করতঃ কদলী বাঁটিকায় প্রবেশ করিপ। এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়ণে 

ব্যগ্র হইয়া, কণিকার অশোক ও আত্মবৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়ণ 

প্রসঙ্গে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন । এই অবসরে, এ মুক্তামণিখচিত 

রত্বময় মৃগ তাঁহার দুষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষপূর্ব মায়াময় মুগকে 

বিস্ময়োৎফুল্প-লোচনে সন্গেহে দেখিতে লাগিলেন । মুগও রাঁমপ্রণয়নীকে দর্শন 
করিয়া, বনবিভাগ আলোকিত করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ।” 

সপ্তমভাগের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন £ “যে ক্ষণজন্ম। লেখক ও উৎসাহী 

হুহৃর্দের সহযোগীতাঁর উপর নির্ভর করিয়। আমি হিন্দুশাত্ব স্কলন কার্যে ব্রতী 
হইয়াছিলাম, সেই অস।মান্য প্রতিভা সম্পন্ন বাঞ্কমচন্্র স্বয়ং এই মহাভারত অংশ 
সম্কলন করিবেন মাননম করিয়াছিলেন |. বঙ্ছিমচন্দ্রের বিয়োগের পর এ কাধ 

আমি কাহার হন্তে ন্যস্ত করিব, এই চিন্তায় উদ্িগ্ন হইয়াছিলাম। সৌভাগাক্রমে 

মদীয় হৃহদ পণ্তিতবর শ্রীদামোঁদর বিদ্যানন্দ মহাঁশয়ের সহিত এ (বিষয়ে কথা- 
বার্তা হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ এ গুরু কার্ধে ব্রতী হইলেন ।” এই দামোদর 

বিদ্যানন্দ বস্কিমচন্দ্রের বৈব1হিক দামোদর মুখোপাধ্যায় । ইনিই কপালকুগুলার 

উপসংহার “ৃগ্নয়ী' রচন। করেছিলেন, কিস্তু তার বড়ে। পরিচয় গীতার অন্থবাদ। 

সেযুগে এমন বিস্তীর্ণ ও বহু টীকা-সমন্থিত অন্বাদ বিদগ্ধমণ্ডলীর প্রশংস! 

অর্জন করেছিল। দীমোদরবাবুকে দিয়ে রমেশচন্দ্র তাই গীতারও একটি 
সরল অন্থবাদ করিত্েছিলেন। দামোদরেয় লাহিত্যক্কতি সম্পর্কে ভূমিকায় 

বল হয়েছে £ প্দামোদরবাবু খ্যাতনামা লেখক, তাহার গ্রস্থাদি বঙ্গীয় 
পাঠকদিগের নিকট সথপরিচিত, তাছার রুচি মার্জিত, তাহার লেখনী মধুমন্্ী ।* 
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এই মধ্ময়ী লেখনীর নিদরশনন্বরূপ সপ্তমভাগের “সভাপর্ব খেকে কিছু উদ্ধৃতি 
দিলাম £ 

"অনস্তর যুধিষ্টির রাঁজনয় জ্ঞানষ্ঠানে উদ্যত হইয়া অনুজ চতুষ্টয়কে চতুর্দিক 
বিজিত করিতে প্রেরণ করিলেন। ভীম, অজু, নকুল ও সহদেব, বিবিধ 

বাধা-বিষ্ব অতিক্রম করিয়া, বিভিন্ন প্রদদেশবর্তা রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিলেন 
এবং সর্বন্্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অবিসংবাদিত প্রাধান্য সংস্থাপন করিলেন । 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ইন্্প্রস্থে উপস্থিত হইলে, তদীয় অনুজ্ঞান্রমে যুধিষির অন্গজগণের 
সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । স্বয়ং মহধি কৃষঃ- 
ধ্ৈপায়ন খত্বিকগণ সমভিব্যাহারে হজ্ঞানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলেন । দিগেশীয় 
রাজন্যগ্ণ, বিপ্রমগ্ডুলী, বৈশ্বসমূহ এবং সম্মানাহ্ শুত্রগণও নিমন্ত্রিত হইয়া 
যজ্স্থলে আগমন করিলেন । ভীন্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিছুর ও কপাচার্ধ প্রভৃতি 

কৌরবাশ্রিত পুজাহ'গণ এবং ছুর্যোধনাদি কৌরবগণও আমস্ত্রিত হইয়া আগমন 
করিলেন। অনস্তর সকলের অন্থমতি গ্রহণ পূর্বক রাঁজা যুধিষ্ঠির হজে প্রবৃত্ত 
হইলেন।” : 

দিততীয়খণ্ডের অষ্টমভাগে সন্গিবেশিত হয়েছে গীতা । ভূমিকা থেকে জান! 

যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র গীতার অন্থবাদও করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন এবং প্রথম 

ছুটি অধ্যায়ের অন্নবাঁদকার্য সম্পন্ন করেন। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলির অন্গবাদ 

করেন তার বৈবাহিক দীমোদর মুখোপাধ্যায় । রমেশচন্দ্র বঞ্ষিমচজ্্র-কৃত গীতার 
প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন ; বঙ্ষিমচন্তর 

তার জীবিতকালেই তাঁকে এই অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন । কৌতৃহলী পাঠক 
এই অশ্গধাদ পাঠ করলে বঙ্কিম-প্রাতিভার আর একটি দিক দেখতে পাবেন। 

হিন্দুশাস্ত্রের হবিতীয়খণ্ডের নবমভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে অষ্টাদশ পুরাণের 
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ । অন্বাঁদকের মধ্যে পণ্ডিত আশুতোষ শান্তী সংস্কত কলেজের 

অধ্যাপক ছিলেম। এর ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন £ “পুরাণ অতি প্রাচীন 

গ্রন্থ । যে কালে বৈদিক যাগধজ ও অনুষ্ঠানাদির নিয়মাবলী বেদের ব্রাহ্মণ অংশে 
প্রকটিত হগ্স, যে কালে পরমাত্মা ও পরলোক তত্ব বেদের উপনিষদ অংশে 
নিরূপিত হয়, কুরু ও পাঁঞ্চালগণ, বিদেহ ও কাশীগণ, য়ে কালে গঙ্গ| ও যমুনা- 
তীরে নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া যুদ্ধে শৌর্ধ, যাগধজে ধর্ষপরায়ণত।, এবং 
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শাঞ্তাচ্লীলনে মনীষিতা প্রকাশ করেন সেই অতি প্রাচীনকালে এঁতিসানিক 
কথ! অবলম্বন ক্রিয়া 'ইতিহাস-পুরাণ' নামক গ্রন্থ রচিত হয়।” রমেশচন্দ্ে 
নতে পুরাণ ইতিহাঁস। তিনি বলেছেন £ “অনেকগুলি পুরাণেই মগধরাজ্যের 
বিস্তীর্ণ ইতিহাঁন সন্নিবেশিত আছে এবং চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকরাঁজার কথা লিখিত 
আছে। এমন কি থৃষ্টান্ধের পর যে অন্ধ রাঁজগণ মগধে ও দাক্ষিণাত্যে কয়েক 
শতাবী ধরিয়! রাজ্য করিয়াছেন, তাহাদিগের কথাও পুরাঁণসমূহে দেখিতে 
পাওয়া যায়!” তবে আঠীরোখানি পুরাঁণের চার লক্ষ শ্লোকের মধ্যে এতিহাঁসিক 
কথা অতি অল্প, এর বেশির ভাগই পৌরাঁণিক দেব-দেবীর কথায় পূর্ণ । 

রাঁমমোহনের চিন্তঠয় পুরাণ তাই বজিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্ত্রের চিস্তায়ও । তবে 

রমেশচন্দ্র কেন পুরাঁণের দ্রিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন? উত্তর--তিনি 
সমগ্র আর্ধজাতির চিন্তাধারার সে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, 
পুরাণকে বাদ দিয়ে সে পরিচয় যে অমম্পূর্ণ, একথ! তিনি বিলক্ষণ অবগত 
ছিলেন। পুর্লাণকে বাদ দিয়ে হিন্দুশাত্্র হতে পারে না--এই তথ্যটি সেদিনের 
বাঁডালির সামনে নতুন করে তুলে ধরবার প্রয়োজন ছিল। বঙ্ধিমচন্দ্রের কৃষ্ণ- 
চিন্তার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল সেদিন, রমেশচন্দ্রের শাস্ত্-চিন্তারও ঠিক অন্রূপ 
প্রয়োজনীয়তা 1ছল--এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। 

বল! বাহুল্য, খথেদ সংহিতার প্রকাশের সময় সংরক্ষণশীল ও অন্থদার হি্দু- 

'সমাজ ধেমন রমেশচন্দ্রকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি, “হিন্দুশাস্্' প্রকাশের কালে 
এর ঠিক বিপরীত জিনিস পরিলক্ষিত হয়েছিল। সংস্কার-বিরোঁধী ও সংস্কাঁর- 
সমর্থক সকল হিন্দুই তাঁর এই মহত কাজের জন্য অকুঠ প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ 
করেছিলেন । .সংহিতা আর এই বিপুলায়তন হিন্দুশাস্ত্র গ্রশ্থ প্রকাঁশের সমগ্র 
ব্যয়ভার রমেশচন্দ্রের নিজের ছিল। স্বোপাঞজিত বিত্তের এমন সধ্যবহার এ-ফুগে 
আমর! কল্পন। ক্লুরতে পারি না। 

যুরোপের জান-গরিমায় বিভূষিত ছিলেন রষেশচজ্দ্র এবং ছাত্রাবস্থার পরও - 

একাধিকবার তিনি স্ুরোঁপে গিয়েছিলেন। . আহানে-বিহারে ও পরিচ্ছদ 
তিনি সাহেবই 'ছিলেন। অত বড়ো একজন কৃতরিছ্য.ও সুদক্ষ সিবিলিয়ানের 

পক্ষে তখনকীর দিনে 'লাহেব হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়, আশোভনও কিছু 
নয়। দওপরিবারের মতন.তখনকার দিনে, ইংরেনি-জান! পরিবার কলকাতায় . র্ 
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খুব বেশি ছিল না। তথাঁপি একথা সত্য যে, রমেশচন্্র মনেপ্রাণে খা 
ভারতীয় ছিলেন, খাঁটি বাঙালি ছিলেন । এবং ছিলেন বলেই ডীর পক্ষে হিন্দৃধম 
বাবেদ নিয়ে আলোচনা! কর! আশ্র্যের কিছু ছিল না। যদিও তাঁর বন্ধ 
লালমোহন ঘোষ পরিহাঁস করে তাঁকে বলতেন : “রমেশ, তুমি দেখছি বেদ থেকে 

আরম্ভ করে ধাখীপাত, সব কিছু লিখে গেলে” । সিবিলিয়ান রষেশচন্ত্র দত্তের 
হিঙ্দুগ্রীতি শকম্মিক ছিল না, এ জিনিস অতি সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কারণেই 

ডীর মধ্যে এসেছিল । যুগচেতনা পরোক্ষভাবে রমেশচন্দ্রকে এই কাজে গ্রেরণা 
দিয়েছিল। খরেদ সংহিত! আর হিন্দুশন্্, এই গ্রন্থ দুখানির রচন] ও গ্রকাশ- 
কাঁটা লক্ষ্য করলেই দেখা যাঁবে যে, যে সময়ে বস্কিম-রমেশ-প্রতিভা একত্রে 

হিন্দুধর্মাহুশীলনে প্রবৃত হয়েছে, সেই সময়টা ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 
একট! কালাস্তরের সময় । ১৮৮৫ সালে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে ত্রাদ্ধ সংস্কার- 
যুগের অবসান আর ঠিক তার পরের বছর রামরুষ্ণের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
নব্য হিন্দুধর্মের পু্রভ্যুতান আমর! প্রত্যক্ষ করি। ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের ভাবধার। 
বাঙালির সমাজ ও ধর্মজীবনকে যতখানি সংস্কৃত কর! আবশ্তক ততখানি 

ইতিহাণীমের তাগিদেই করেছিল। ধর্মে, স্বদেশপ্রেমে, সাহিত্যসেবায় ও মানবী 

চিন্তার উন্মেষসাঁধনে এই সংস্কারযুগ তার একটা হুম্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে, 

সন্দেহে নেই এবং এর পুরোভাগে ধারা ছিলেন তাঁদের চিন্তাধারা দেশকে, 

জাতিকে বতটুকু এগিয়ে দেবার তা দিয়েছিল। কিন্তু এতান্ধীর সংক্কারযুগেব 
ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৮৮৫-তেই দেখা গেল যে, শিক্ষিত বাঁঙালি 

আবার শ্বধর্ষে হ্বপ্রতিষ্ঠ হোতে চাইল। সংস্কারযুগের নায়কদের মধ্যে একমাত্র 
রামমোহন ভিন্ন আর কেউ-ই হিন্ুমত্যতার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন 
না কিংবা হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। ব্যক্তিগত বিচারবৃদ্ধি আর 
উৎকৃষ্ট সংস্কার-প্রণালী--এই ছুইয়ের লমন্থয় ব্যতিরেকে জড়ায় পাষাপভার 
থেকে জাতির চিত্তের মুক্তি নেই--এই তথ্যটি র্বামমোৌহনই বুঝেছিজেন, তাঁর 
 উত্তরাধিকারিদের মধ্যে না মহধি, না বরন্ধানন্দ কেউ-ই এটা বুঝতে পারেন নি। 
তাই এঁদের জীবনেতিহাসে দেখা যাঁয় যে, এরা যেন কঘকটা ব্যক্তিগত 

বিচারবুদ্ধির গুপর নির্ভর করে এবং হিন্দুশান্ব বিশেষন্গপে অধীন না করেই 
হিন্ুজাতির মংস্কীরকার্ধে হস্তক্ষেপ করেছিলেন $ এঁদের রেউ-ই এই দৈশের 



রযষেশচজ ১ 

প্রাচীন সভ্যতার উপাসক ছিলেন না_-তাই এরা প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্ষে প্রতীচয 

সভ্যতাকে মিলাতে পারলেন না__-একট। গণ্তীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইল এদের 

ধ্যান-ধারণা আর অনুভূতি । বক্িমচন্ত্র ও রমেশচন্ত্রের প্রয়োজন এইখানেই 

দেখ! দিয়েছিল। এদের সাহিত্যপ্রয়াসের মধ্যে আমরা যে একটি মহৎ 

ব্রভান্ুচরণ লক্ষা করি, সেটা! হোল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার এক-মন্দর 

সম্যয় সাধন। এদের কেউ-ই একটিকে স্বীকার করে অন্তটিকে অন্বীকার 

করবার মানুষ ছিলেন না। এই ছুই চিস্তানায়কের সাহিত্যকর্মকে তাই 

ধর্মাচরণের সঙ্গে অনেকটা তুলনা করা যায়। রমেশচন্দ্রের সাহিতা-কতির 

মধ্যে থেকে আমরা যে ম্ামগ্রন্যের শিক্ষা! পাই, সংস্কারযুগের অবমানে 
ইতিহাসে প্রয়োজনেই ত1 এসে গিয়েছিল। 



॥ সাত ॥ 

নব্য ফুরোপের ভাবধারাক্ম নাত হোয়ে যুবক রমেশচন্দ্র যখন ব্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ছিলেন । বঙ্ষিম-মানসে তখন 
থেকেই শ্বদেশ ও সমাজের হিতচিস্ত।র উন্মেষ দেখা যায়। রযেশচন্্র দত 
তাঁর বন্ধুপুত্র এবং লেই হিসাবে প্রিক্সপাত্র। কথিত আছে, এই সময়ে 

একবার তিনি এক চিঠিতে রমেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন £ “রমেশ, ডেপুটির পদ, 
বাঙালির ইন্্রত্ব ঃ তৃমি তদপেক্ষা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ; কিন্তু দেখিও রাঁজ- 
সেবা ষেন তোমার জীবনের মুখ্য ব্রত না হয়।” বঙ্কিমচন্দ্ের এই উপদেশটি 
যেমন তার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল, তেমনি সমকালীন আরেকজন পুরুষসিংহেব 
অনুরূপ একটি উপদেশবাক্যও বরমেশচন্দ্রের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল । তিনি 

ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর । বমেশচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ন্সেহ করতেন-__এই 
কলুতবিগ্য যুবকের প্রতিভ1 ও পাণ্ডিত্যের তিনি বিশেষ অঙ্রাগী ছিলেন। 

একবার রমেশচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন, “ভাই, যদি পারো স্বদেশের একখানি 

ইতিহাস রচনা করিও । আমাদের জাতির ইতিহাস বিদেশীরা প্রণয়ন 
করিবে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতাস্ত অগৌরবের বিষয় ।” রমেশচন্দ্র যখন 
মৈমনসিংহ জেলার শাঁসনভার লাভ করেন তখন তিনি তার সাহিত্যজীবনেব 

সবচেয়ে উল্লেখঘোগ্য কাঁজটিতে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন। 
সেই কাজ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস রচনা । এই কাজটি ছিল 
ধেমন ব্যাপক তেমনি শ্রমপাধ্য । সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম জেলার শাসনকাধেব 

গুরুদায়িত্ব তখন তাঁর ওপর অপিত হয়েছে । ভাবলে বিস্ৰিত হোতে হয় 

যে, সেই অবস্থায় রমেশচজ্জর 42886072০07 05218088015 878 47%80$610 

15786 রচনায় প্রবৃত্ত হন। তীর জীবনচরিতকার রষেশচন্দ্রের এই প্রয়্াসকে 
4056 00056 2,001510005 5096 ০ 1315 1165" বলে উল্লিখিত করেছেন । 

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তার এই অতুলনীয় সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচন। 

করব। 



রমেশচন্ত্ ৫ 

রমেশচন্ত্রের এই বইথানি প্রকাশিত হবার পর থেকেই সমগ্র ইতিহাস- 

জগতে ইহা একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান লাভ করেছে। সাধারণত ইহা 
[090৮5 4470069706170$8 নামেই বিদগ্ধমহলে স্থপরিচিত। বইখানি 

প্রথমে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডেরআখ্যাঁপত্রটি এইরকম ছিল . 
|] 4৯ 

[7157075 0 071৬1172410710 8 

7 

ঠা রন [1018 

10860 07 92798071% 19667068816 
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[071557০7015 0০27 

17) 770762 770187168 

৬০1 ] 
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1,0130010 £ 11010015220 0০. 
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পিতৃন্সেহের নিদর্শনশ্বরূপ রমেশচন্দ্র বইখানির প্রথম খণ্ড তীর ক্যোষ্ঠা ও 
মধ্যমা কন্তাঘ্ঘয়-কমল! ও বিষলার নামে উৎসর্গ করেছেন। পরবতিকালে 

অবস্ত এই তিনটি পৃথক খণ্ড একভ্রে প্রকাশিত হয়। প্রথমখণ্ডের সুচীপত্র থেকে 
জান! যায় ষে, ট্হ। দুইটি অঃশে বিভক্ত | প্রথম অংশের অধ্যায় সংখ্যা ৭ আর 

দ্বিতীয় অংশের অধ্যায় সংখ্য। ৯; প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয় বৈদিক যুগ 
আর হ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষন্ন মহাকাব্য যুগ । 



৮. রমে শচঙ্ 
আখ্যাপত্র থেকে জান। ধায় যে ভারতীয় সংস্কৃত চি বর উপর 

ভিত্তি করেই রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা এই গ্রস্থখানিতে 
লিপিবন্ধ .করেছেন। বইথাঁনির “বহুলাংশের বাংলা! অন্থবাদ  ১২৯৭-১৩৭* 
বঙ্গাবের “নব্যভাঁরত' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অন্বাঁদ 
করেছিলেন শ্রীনাথ দত্ত । রমেশচন্ত্র নিজে এই অস্থবাদ দেখে দিতেন এবং 
সেই কারণে এই অন্থবাঁদ তাঁরই নামে প্রকাশিত হোত। অনুবাদের গ্রথম 
অংশ খন উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন ষে সম্পাদকীয় মস্তধ্যটি 

সংযোছ্িত হয়েছিল সেটি এখানে উদ্ধত হোল : “শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রমেশচজ্্র দত্ত মহাশয়ের হিন্দু আর্ধদিগের প্রাচীন ইতিহাস নাঁমক ইংরেজি 
পুস্তক, বিলাত-প্রত্যাগত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনুবাদ করিতেছেন 
এবং শ্রীযুক্ত দত্ত মহোদয় সংশোধিত, পরিবতিত ও পরিবর্ধিত করিয়া 

বর্তমান প্রস্তাব লিখিতেছেন।” এই সংশোধন কাঁজটিও কম পরিশ্রমসাধ্য 

ছিল না৷ এবং দেখা ঘাচ্ছে ঘে, বাঙালি পাঠক তীর এই ইতিহাস পাঠ করে 
ভারতবর্ষের প্রাীন সমাজ ও সভ্যতাঁর সঙ্গে পরিচিত হবে, এই আশায় 
'ক্লাস্তকর্ম৷ রমেশচন্দ্র অনুবাদ সংশোঁধনের কর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখতে রি 
হননি । একেই বলে যথার্থ দেশগ্রীতি। 

ভূমিকায় দেখা যাঁয় যে, এই বইখানির রচনাকাল ১৮৮৮$ এর প্রথম খণ্ড 

প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সাঁলে। কিন্তু এর প্রস্ততি চলেছে আরে! দ্শবছর আ্বাগে 
থেকেই। রমেশচন্দ্র তাঁর সংগৃহীত উপাদানরাজিকে ভিত্তি করে তিনখানি 

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচন] করেন'। সেই পাঠ্যপুস্তক তিনখানির নাম বথাক্রমে, 
ভারতবর্ষের ইতিহাস” 47712775107 ০0 47091 70. 81926/% 

36702) 7১4 137467 2178107%1 ০07 41508679£ ৫710 11006181778 7 গ্রাথম 

রইখানির, প্রকাশকাল ১৮৮৯, ছিতীয় ও তৃতীয় বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ ও 

১৮০৩ লালে । রমেশচ্-কুত “ভারতবর্ষের ইতিহাস" বাংলাভাষায় ইতিহাসের 
সর্বরেষ্ট পাঠ্যপুস্তক বলে একদা! স্বীকৃতি পেয়েছিল । '্মাঠারো। বছরের মধ্যে এই 
বইটির যোলটি সংস্করণ গ্রকাশিত হয়েছিল, দেখা ঘায়। আখ্যাঁপর থেকে জানা 
যায় যে “ভায়তবর্ধষে আর্ধদিগের আঁগমনকাল হইতে লর্ড গিক্টোন্গ আঁগযন 
পর্বন্ত' সমস্নের ঘটনাবলী এই-পুণ্তকে স্থান পেয়েছে। বইটি বাইশটি জ্ধ্যায়ে 



রমেশচন্ত্ ৭. 

বিভক্ঞ। এর প্রকাশক ছিলেন গুকুদাস চট্টোপাধ্যায়; তিনি তখন "নবেমাত্র 

ডাঃ গঞ্গাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহীশয়ের (ইনি শ্তর আশুতোষ মুর্ধোপাধ্যায়ের 
স্বনামধন্য পিতা) উৎমাহে এবং অর্থান্কুল্যে পুস্তকপ্রকীশন ব্যবসায়ে লিপ্ত 
হয়েছেন । “ভারতবর্ষের ইতিহাস' পুস্তকের ভূমিকা রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ 
“হিন্দু স্বাধীনতাকালের প্রকৃত ইতিহাস নাই-_এক্সপ একটি কথা বাল্যকাল 
হইতে শুনিয়া আঁদিতেছি। কথাটি বড় বিস্ময়কর ।...ভারতবর্ষের ইতিহাস 
ভারতবাসীদ্দিগের অতীত গৌরবের প্রমাঁণ ; ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায়।” এই 
একটিমাত্র উক্তির 'মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে এতিহাসিক রমেশচন্দ্রের 

মানসিকতা । 
এই পাগ্পুস্তকগুলি রচনা! করবার সময় রমেশচন্দ্র ষে পদ্ধতি অবলগ্বন 

করেছিলেন, বৃহত্তর পুস্তকখানি রচনার সময়েও তিনি দেই একই দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিচয় দিয়েছেন । অর্থাৎ একটি জাতির ইতিহাস রচনা করতে হোলে 

কেবলমাত্র তার বাঁজনৈতিক পরিচয় ল্িপিবঙ্ধ" করলেই যথেষ্ট হুয় না, 
সেইসঙ্গে তাঁর সাহিত্যু, দর্শন, শিল্প, কৃষিকার্ধ ও বাণিজ্যের পরিচয় দিতে 
হয় এবং বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে তাদের প্রগতি কি ভাবে 
সাধিত হর, তারও ব্যাখ্যা করতে হয়। প্ররুত ইতিহাসরচনার এই যে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতক্ষি, ভারতীয় ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে সম্ভবত রমেশচন্দ্র দত্তট্ 
সর্বপ্রথম এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি আরো! একটি 
নতুন কথা বলেছিলেন। বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণ ও,বঙ্গবিজয়ের কাহিনী 
দিয়ে বাংলার ইতিহাস আরম্ভ হত্তয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাঁসের 
রঙ্গমঞ্চে মুস্লমনিদের অত্থদয়ের ছু'হাঁজার বছরের কিঞ্চিদধিক কাল পূর্বে যে, 
আর্ধজাতিমই দেশে বাস করতেন ও এই দেশ শাসন .করতেন, তীঁঘের বিষয়ে 
হিন্দুছাত্রদিগের কিছুটা জান খাঁক1 উচিত। ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকদু'্ধানিতে পনরটি 
অধ্যায়ের মাধ্যমে রমেশচন্্র হিন্দুযুগ, মুসলমানযুগ ও ইংরেজঘুগের ইতিহাস অতি 

পরিচ্ছদ ভাঁবে.এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন রমেশচন্দ্রের এই পুন্তক 
ছইখানি. এক সময়ে বাংলাদেশের প্রত্যেক স্কুলের পাঠ্যতালিকা য় দীর্ঘকাল খারৎ 
স্থান পেয়েছিল / যে বিশেষ ৃ্ িভলগি নিয়ে তিনি এই পাঠাগুস্তক ছইখানি রচনা 
রুরেছিলেন সৈটি তিনি ব্যক্ত করেছেন এইভাবে £ "805.50052 04 0065 
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পাঠের ক্ষেত্রে কিশোঁর-বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষে উহা! একান্ত প্রয়োজনীয় এবং 
সম্মীচিন। জানি না, কি কারণে পরবতিকালে রমেশচন্দ্রের এই হলিখিত 

পাঠ্যপুস্তক তিনখাঁনির পঠন-পাঠন বন্ধ হয়ে যায় ) বর্তমানে ইহাদের পুনঃগপ্রচলন 
( সংশোধিত আকারে অবশ্ঠ ) বাঞ্চনীয়। 

ষে কথা বলছিলাম। মৈমনসিংহে এসে রমেশচন্দ্র তার আজীবনের 

সংকল্পকে রূপায়িত করবার জন্ ব্যস্ত হোলেন। প্রতিদিন দীঁয়িত্বপূর্ণ রাঁজকার্ধ 

পালন করে তার অবকাশ খুবই সামান্ত থাকত-_তথাপি সেই বিরল অবকাশটুকুও 
তিনি বৃথ! যেতে দিতেন না। ট্রীমারযোগে যখন তিনি কার্ধব্যপদেশে স্থানাস্তরে 
যেতেন তখন তার সঙ্গে থাকত সংস্কৃত পুথি আর ইতিহাঁসের প্রচুর বই। 
কলকাত। থেকে বিরাট বিরাট বইয়ের প্যাকেট আসতে লাগল, কারণ স্থানীয় 

গ্রস্থাগারে প্রয়োজনীয় 7২2:5£51)০6 গ্রস্থের বিশেষ অভাব ছিল। এই 

প্রসঙ্গে তার জীবনচরিতকার লিখেছেন £ “ড/160006 ৪. 100910626 (০0 
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10. 0076০ "5 0101065-১ এমনি নিষ্ঠা ও পরিশ্রম আমরা আরেকজনকে 

করতে দেখেছি--তিনি রাসায়নিক প্ররফুল্লচন্ত্র রাঁয়। হিন্দু রসাঁয়নশাস্ত্রে 

ইতিহাস প্রণয়নে এই মনীষিও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘবাদশ বৎসরকাঁল অতিবাহিত 
করেছিলেন। রমেশচন্দ্র ও প্রসথুল্ন্দ্র এই আত্মবিস্থত জাতির লুপ্ত গৌরবকে 
নতুন করে তুলে ধরবাঁর জন্ত শ্ব স্ব ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কৃতিত্ব ও নিষঠ। দেখিয়েছেন 
এন্ড ভারতবাসী চিরকাল তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । প্রসঙ্গত একটি বিষয় 
এখানে উল্লেখ্য । লঙওনে ঘখন তার তিন বন্ধুতে নিবিল সাঁবিস পরীক্ষার অন্ত 

্রস্তত হুচ্ছিলেন, তখন ইত্লগডের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাপিক গিবনের লঙ্গে রমেশচন্দ্রে 
প্রথম পরিচয় । গিবনেয় বই পাঠ করে যুবক রমেশচন্্র শুধু মুদ্ধই হন দি, 



রমেশচন্ ৮৯ 

মনে মনে তাঁকে তিনি গুরুর পদে বরণও করে নিয়েছিলেন ! তারপর 

রমেশচন্দ্র খন খখেদ সংহিতাঁর বাংল! অনুবাদ কাঁধে লিপ্ত হলেন তখন 
থেকেই তিনি ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে পরিচিত হলেন- প্রাচীন সংস্কৃত 

সাহিত্যের অন্্রশীলন কবতে গিয়ে রমেশচন্দ্র যেন ভাঁরতেব প্রাচীন সভ্যতার 

মুখোমুখি দাঁভালেন। একদিকে গিবনের ইতিহাঁস, অন্যদিকে সংস্কৃত 
সাহিত্য--এই ছুইটি বিষয় বরমেশচন্দ্রের কল্পনাক্ষে গভীব ভাবেই যে উদ্দীপ্ত 
করেছিল, ইহা সহজেই অনুমেয় । সেই উদ্দীপনার শার্থক পরিণতি-- 

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস । সংস্কৃত সাছিত্যের উপর ভিত্তি কবে 

তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচন! করবেন, 
এই উদ্দেঙ্টে উপকরণাদি সংগ্রহের প্রাথমিক কার্য তিনি তখন থেকেই শুরু 

করে দিয়েছিলেন। শ্ধু তাই নয়) এইসব সংগৃহীত উপাদান নিয়ে 
ক্যালকাটা রিভিফু, পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধও প্রকাশ করতেন। 
মৈমনসিংহে এসে সেইসব প্রকাশিত প্রবন্ধ, ও সংগৃহীত বিপুল উপাদানরাঁজিকে 

নুবিস্তমস্তভাঁবে সাজিয়ে রমেশচন্দ্র রচনা করেন তাঁব যুগান্তকারী গ্রস্থ-_প্রীচীন 
ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাঁস'। তার এই কাজের প্রকৃত গুরুত্ব উপলদ্ধি 
করেছিলেন ভগিনী নিবেদিহা। এই প্রসঙ্গে তিনি তাই বলেছেন £ “176 
00108 01 061 41770669198) 41501096100 985 012 0 00৫ 

00101176 00106911015 (8.000510. 0085018 1000) ০816221. 10 
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৮8৪ ৪ 188] ০6 96187200020102.) এই আত্মশিক্ষাই সেদিন এই 

আত্মবিস্থৃত জাতির পক্ষে বড়ো প্রয়োজন ছিল । আমরা কত বড়ো ছিলাম, 
আমাদের অতীত কতখানি গৌরবমগ্ডিত ছিল, তা আমাদেরই আবিষ্কার 

করে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বিদেশীরা এই কাজ করবে না--এই মহৎ 

প্রেরণাই ছিল রমেশচন্দরের এই স্ুমহৎ প্রশ্নাসের পিছনে! এই কথাটি 
আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার । 



৯ রমেশচঙ্জে 

পাঁচটি বিভিন্ন ঘুগ্নে বিভক্ত করে রমেশচন্দ্র আলোচনা! করেছেন ভারতী 

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাঁস। বৈদিক যুগ (শ্বীঃ পূর্ব ২০০০ থেকে ১৪৯০ ধছর )$ 

মহাকাব্যের যুগ (খ্রীঃ পূর্ধ ১৪০০ থেকে ১২০* বছর); দার্শনিক যুগ 
(শ্বীঃ পূর্ব ১০০০ থেকে ২৪২ বছর )) বোদ্ধমুগ (খ্রীঃ পূর্ব ২৪২ থেকে খ্রীঃ 

পরবতি ৫** বছব) এবং পৌরাণিক যুগ ( খ্রীঃ পরবর্তি ৫০* থেকে ১১৯৪ 

বছর )। বল! বাহুলা, এই যুগ-বিভাঁগ কাল্পনিক নয়, ইতিহাস-সম্মতই 1 

এই স্থদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার উৎপতি, বিকাশ ও বিস্তারের 

ইতিহাস এবং সেই ইতিহাঁস-পথে একটি প্রাচীন জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ 
হয়েছে এই বিপুলায়তন পুস্তকখাঁনির মধ্যে । গ্রস্থেব ভূমিকাটি অত্স্ত স্থচিস্তিত 
এবং সারগর্ভ। রমেশচন্দ্র যে এই পুস্তক রচনায় কোনে! মৌলিক গবেষণার 
দাবী করেন নি, সে-কথা তিনি ভূমিকাঁতেই প্রকাশ করেছেন এবং 
বিভিন্ন সময়ে তার পূর্বস্থরিগণ এই ক্ষেত্রে কি করে গিয়েছেন, তারো 

একটি কালাহুক্রমিক পবিচয় তিনি দিয়েছেন। ভূমিকায় সর্বপ্রথমে [তিনি 

স্যর উইলিয়ম জোনস্-এব উল্লেখ করেছেন । ইনিই সবপ্রথম ১৭৮৯ সালে 
শকুস্তলাব অন্রবাদ প্রকাশ করে সমগ্র যুরে।পকে চমকে দিয়েছিলেন । এই মনীষির 

নিকট আমরা যে কতদূর কৃতজ্ঞ তা বলে শেষ করা যাঁয় না। বাংল! 
তথা ভারতের নবজাগবণের মূলে যে বিঘ্বদ্. প্রতিষ্ঠানটির দান অসামান্য 
সেই এস্িয়াটিক সোমাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যর উইলিয়ম জোনস্। 
ইনিই প্রথম মন্ুসংহিতার অন্রবাদ্দ করেন। যদিও তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের 
ভাগারে গবেষণা চালিয়েছিলেন, তথাপি, রমেশচন্দ্র বলেছেন--17৪ ৭14 

306 1152 19776 6০ 2150 1086 106 5008106--8 0106 10 [01855 

81)016100 10150015 1000৮ 205 10120016 ০৫6 £50155. শ্যর উইলিয়ম 

জোনস্ প্রধানত বৌদ্ধ-পরবততি যুগের সংস্কৃত সাহিত্য নিয়েই অস্থশীলন 
করেছিলেন। তারপর এলেন কোলক্রক। ইনি উইলিয়ম জোনস্-এর পথাঙ্ছ 
অন্ুদরণ করেন। কোলক্রকের মতোন এত বড়ো প্রা্বিস্তামহার্ণষ ইংলণে 
আয় কেউ জল্সগ্রহণ করেন নি। ইনি একজন বিশিউ গাণিতিক ছিলেন । 



রয়েশচন্ত্ ৯১ 

এই মনীধি তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংন্বত মাহিতাভাগার 
তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছিলেন? প্রচীন হিন্দুদর্শনের প্রথম সঠিক বিবরধ 
তিনিই লিপিবদ্ধ করেন এবং হিন্দু বীজগণিত ও গণিতশান্ত্র সম্পর্কেও তার 

আলোচনাই প্রথম । আর্ধ জাতির ও হিন্দু জাতির প্রাচীনতম গ্রস্থ বেদের 
লগে যুয়োপের পরিচয়সাধন সর্বপ্রথম তিনিই করেন। তথাপি কোলক্রকের 
গ্রাচ্যান্থশীলনের মধ্যে একটি ত্রটি ছিল। এই বিষয়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ 

£0016:০9016 106৬6] 81160 00 81830 00৩ 10500500601 

076 150051 116 1080 10806, 8100 ৫0018160026 06 5005 

০6 00০ 6০৫৪৪ ০10 1121015 1০281: 0112 1800: 06 63৫ 

৮১০ 2০806: 00001) 1655 0786 0৫ 076 0:27515107 এ অভিযোগ মিথ্যা 

নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্গ্রস্থ আলোচন! করেছেন অনেকেই, কিন্ত তার 
মধো ঘষে একটা উন্নত জাতির সত্যতার ইতিহাস রয়েছে, এ-ধারণা অষ্টাদশ, 
এমন কি উনবিংশ শতকেরও কোনে পাশ্চাত্য গবেষকের মনে উদয় হয়নি । 

রমেশ-গ্রতিভা এই অসাধ্য-সাধনই করেছে। 
এই ছুই মনীধষির পর এলেন ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন। ইনি 

কোলক্রকের পদ্াঙ্ছই অনুসরণ করেন এবং যদিও তিনি খখেদ-সংহিতাঁর 
অনুবাদ করেছিলেন, তথাপি তাঁর প্রয়াস মুখ্যত পরবন্তিকালের সংস্কৃত 

সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর এই ক্ষেত্রে ধার অভ্যুদয় ঘটল 
তিনি হলেন ফরাসী পণ্ডিত বার্ফ। এ'র কৃতিত্ব সম্পর্কে রমেশচন্দ্র বলেছেন £ 

13170176086 61000195866 7২16 ড০08 81070 91)65৮60 105 00০ 

209916101 10. 095 1015001 0£ 4১:52 78010189 * পরবঙ্িকালে এই 

বার্ণফেরই শিল্ত ও ছাত্র রথ এবং ম্যাক্সমূলার শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পণ্ডিত হিমাবে 
খ্যাতি অর্জন করেন। জার্মানিতে রামমোহনের বন্ধু পোজেন লাতিন ভাষায় 

খথেদের প্রধম অষ্টকের অন্নবাদ প্রকাশ করেন। তারপর বপ, গ্রীম, 

হামবোল্ড প্রভৃতি আরো! কয়েকজন বিদগ্ধ জার্মান পণ্ডিত এই কার্ধে ব্রতী 

হন। রথ ও হুইটনে অথর্য বেদ $ লাসন ও বীবর শুরু যভূর্বেদ (ত্রাঙ্গণ 
ও সুত্রসমেত ) এবং বেনফে লামবেদ অন্থবাদ করেন। বেনফের আগে হ্রিভেনলন 
ও উইলদন জামবেদ অঙ্জবাদ করেছিলেন । মুঝ্ূর (7101) করেন সংস্কৃত 



৯২ রমেশ চত্জ। 

সাহিত্যের সংকলন। অধ্যাপক বীবর প্রাচীন হিন্দু ইতিহাসের বন্ধ দুর্বোধ্য 
বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করেছিলন। কিন্তু এইসব পাশ্চাত্য মনীষির 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রতিত্ব শুধু একজনেরই প্রাপ্য । তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার | 
এ'র সম্পর্কে রমেশচন্দ্র লিখেছেন 2 %100. 15505 0:০0. 10251000116 

108060 ০086 00৩ 1916 0৫6 02 2100121)0 921051000 11061210016 

013:0201098158115 1 1809” আর তার এই গবেষণাকার্ধে তিনি 

ম্যাক্সমূলারের কাছে যে কতখাঁনি কৃতজ্ঞ ছিলেন সেই কথা বলতে গিয়ে 
রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ 1 2 17 8. 906019]  06£1665 1506650. 6০ 

0:০6. ৩ 00116 আ)0 1025, 05 1015 1106 10158 12900159 00179 

00016 032] 205 1151105 50150181 0০0 210010906 818012156 [71770 

1106156016৭ 2100 171501, ] 0৬2 £:686 10061006501)235 60 1810 

11782 £6615 00066000100 19য 1/01161.” এই অন্থশীলনকার্ষে যে 

কয়জন ভারতীয় ব্রতী হয়েছিলেন রমেশচন্দ্র তী্দের মধ্যে এই কয়জনের 
নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, থা__-রাঁমমোহন, স্বামী দয়ানন্দ, রাঁধাকাস্ত 

দেব, ভাঁওগাঁজী, ভাঁগারকর, রেঃ কে. এম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁজেন্ত্রলাল মিত্র 
ও তাঁর সতীর্থ আনন্দরাম বড়ুয়া । প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য গবেষণার 

ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র কানিংহাম ও ফাঁগুসনের নামও উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন 
শাস্তগ্রস্থসমূহ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর প্রত্যেকটি বক্তব্যকে 
পরিষ্ফুট করেছেন। এইভাবেই একদিকে বেদ প্রভৃতি শান্গ্রস্থ এবং অন্তর্দিকে 
সংস্কত সাহিত্যের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতার তিন হাজার বছরের ইতিহাম। ভূমিকায় উপসংহারে 

তিনি লিখেছেন £ 
“০ 131956015০0 81501226 [0018. 15 2. 13450015 0 001 

০2180010165 0 12010081) 01110016250 0:0£1655-,81016116 17018 1085 

৪ 00121560160 869: 00 011) 2100 50681 20100 06176 11066165608, 
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রমেশচন্্র ৯৩ 

1100 ০1511128002 00:00 00165 ০০2021155 10000 ৫, ১:68 

০৫ 11661000100, 

এইভাবেই সেদিন প্রগাঢ় পাশ্ত্য ও একাগ্র নিষ্ঠা নিয়ে, দা ত্বপৃণ রাজ- 
কার্ষের বিরল অবসরের মধ্যে গভীর রাত্রি পর্যস্ত লেখনী চালনা করে রমেশচন্দ্র 
তার ত্বজাঁতিকে উপহার দিয়ে গেছেন তাদেরই পূর্বপুরুষগণের ইতিহাঁসের 
ধারাবাহিক কাহিনী । এইভাবেই তিনি 5910108010৩ 11061 116৩ 0৫ 

0০ ৪:001610 1110005+এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাঁধন করিয়ে দিয়েছেন । 

এইভাঁবেই তিনি এই দেশে প্রাচীন ইতিহীস-চর্চার পথ স্থ্গম করে দিয়েছেন । 

এই গবেষণাধর্মী মনীষার তুলনা নেই। 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করে রমেশচন্দ্র তার এই গ্রস্থখানি রচনা করেছেন তার 

একটা আভাস আছে ভূমিকাটির প্রীরন্তে। এই বই তিনি সাধারণ পাঠকদের 

জন্যেই লিখেছেন, বিশেষজদের জন্য নয়। এইরকম একখানি বই লেখা ষে 

নিতান্ত প্রয়োজন, _অন্ততঃ হিন্ুজাতির অতীত গৌরব আমাদের সামনে তুলে 
ধরবার জন্য, সে-কথাঁও লেখক বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। 

গজনীর স্থলতানের ভারত আক্রমণের তিনহাজার বছর আগে যে আর্ধ সভ্যতার 

অস্তিত্ব ছিল, সেবিষযে আমাদের সঠিক ধ্যান-ধারণা থাকা উচিত। হিঙ্মুযুগ 
বলতে সাধারণত যে একটি কিন্বদস্তীমূলক ইতিহাঁশ বা পৌরাণিক কাহিনীমাত্র 
বুঝায়, রমেশচন্্র সেই ধারণার মূলে আঘাত করে লিখলেন £ “0 0১5 
[70000 50800012006 10154001501 005 11000 02010. 91)0010 10€ 

5০ 2 01815 001 2. ০02709560. 18001016 0৫ 11605001010 8150. 16£6002% 

10917)65, 121161003 0819,0165, 2170 7010 2120 00121010 0505, ও 

860৫5 1295 50 78051) 22 120086006 11 10100010602 090101053 17100, 

৪. 11801010895 21081900215 825 2. 0101081 806 ০2:68] 5010 ০0৫10 

0856 1)19015.* প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনাকণলে এই ছিল 

তর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি যে এই গ্রন্থে কোনো! মৌলিকতা বা! অসাধারণ 
পাঁপ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন, এমন দাবী তিনি করেন নি। পুরাতত্বের গবেষণা 
তিনি এখানে করেন নি, কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন--এমন দাবীও 
তিনি করেন নি। এই গ্রন্থে তার অবকাঁশও ছিল না। তিনি তাই মুক্তকণ্ঠেই 



৪৪ রমেশচগ্জ্র 

বলেছেন £ 1 10956 5100015 60194 69 80108 698500615 2 ও 2৫00০, 

01021 01061, 005 1990105 01 005 85157 50100181155 1 02661 0০ 

2০৫০৪ ৪ 16808516 ০1: 10: 056 £610615] 128061. রমেশ- 

চন্দ্রের সামনে ছিল সাধারণ পাঠক এবং মুখ্যত তাদের পাঠোপযোগী করেই 
তিনি এই বইখানির পরিকল্পনা করেছিলেন । পূর্বতন পণ্ডিতদের গবেষণালন্ধ 

ফলকে একটি মাত্র ্থত্রে বিবৃত করা_-এই কাজটাই কী সহজ? একটি দূর 
মফংব্ঘল শহবে হাঁজার বকম অস্থবিধার মধ্যে থেকে, এই জাতীয় একটি গ্রন্থ 

রচনা যে কী পরিমাণ দ্বব্ধহ কার্য ছিল ত। আজ আমর। কিছুমাত্র অন্মান 
করতে পারব না। 

যথাঁপময়ে প্রকাশিত হোল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস। 

সমসাময়িক স্ুধীবুন্দ জানালেন অভিনন্দন । মানবসভ্যতাঁর ইতিহাসে ভারতবর্ষ 

যে কত বড়ে। একট] গৌরবের স্থান অধিকার করে, ভারতীয় মনীষার প্রভাব 
'ষে ভারতের সীম! অতিক্রম করে একদা! বৃহত্তর ভারতে এবং চীন, জাপান ও 
সাইবেরিয়। পধস্ত প্রসারিত হয়েছিল, রমেশচন্দ্রের ইতিহাস থেকে এই তথ্যটি 

যখন সকলের দৃষ্টিগোচর হোল, তখন এই প্রাচীন ভূখণ্ড সম্পর্কে ঘুরোপের 

বিশেষজ্মহলে নতুন অহুসদ্ধিৎসাঁর কৃহ্ি হোল। তিনি যে কৈবলমাত্র একটি 
ক্যাটালগ রচন। করেন নি, পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম জাতির সভ্যতার একটি 

খারাঁবাহিক ইতিহাস রচন। করেছেন, রমেশচন্দ্রের বইখানি প্রকাশিত হওয়ামাত্র 
সেই তথ্য অবগত হয়ে যুরোপের তৎকালীন বিশিষ্ট ভারতপ্রেমিক মনীষিবৃন্দ 
একবাক্যে রমেশচন্দ্রকে জানালেন তাদের স্বতংক্ফুর্ত অভিনন্দন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে 

অতঃপর তাঁরা যেন নতুন করে চিন্তা করতে '্ারভ্ভ করলেন। উনবিংশ 

শতাবীর অস্তিমলগ্নের তখন আর মাত্র দশ বছর বাকী। ইংরেজ অধিকারে 

ভারতবধ তখন একশত বত্রিশ বছর অতিক্রম করেছে । ভারতবর্ষের যে একট! 

বিরাট অতীত ছিল এবং এই দেশ যে একদা] জ্ঞান-গরিমায় বিশেষ উন্নত ছিল-- 
এই কথা প্রথম বলেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তারপর অর্ধশতান্ধীকাল 
খরে বাংলার একাধিক চিস্তানায়কের রচনাঁর ভেতর দিয়ে চললে! ভারতের 

ক্মতীত গৌরবের প্রাথমিক অহথশীলন পর্ব। সেই অস্কুলীলনকেই পূর্ণাঙ্গ রন 
প্রদান করলেন রমেশচন্দ্র দত তার তিনবৎসর ব্যাপী নিরলস পরিশ্রমের ফল 



বমেশচজ্জ ৯৫ 

17190701087 81880680)) 5) 4780584 17116 গ্রন্থে । প্রাচীন ভারতের 

সম্পূর্ণ মানচিত্রথানি রঙে ও রূপে রেখায়িত হোয়ে উঠল সেই প্রথম। জাতির 
একটি বডে! অভাব মোঁচন হোল এতদিনে । একজনের পক্ষে এই কৃতিত্ব 
নিঃসন্দেহে অসাধারণ 

লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ কার্ন, পঙ্ডতগ্রবর ম্যাকামুলার এবং তব 
সহকারী ডাঁঃ উইনটানিজ, ফরাসী মনীষি ম'লিয়ে বার্থ, জার্মান মনীবি ডাঃ 

ওল্ডেনবার্গ, ডাঃ পিসেল, ভিয়েনীর ওরিয়েপ্টাল ইনষ্রিট্যুটের অধ্যাপক বুলার 

প্রভৃতি যুরোপের বিদ্বপ্ধজন যেমন, এখিনিয়ম, গ্লীসগে। হেরাল্ড, মণিং পোষ্ট 

প্রভৃতি বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলিও তেমনি একবাক্যে রমেশচন্ত্রের এই গ্রন্থখানির 

প্রশংস। করলেন। প্রশংসা করলেন বললে ঠিক বলা হয় না--তীদের সকলের 
চিন্তায় এই বইখানি নিয়ে এলো একটি আলোড়ন। এর আগে আধুনিক- 

কালের আর কোনো ভারতীয় লেখকের কোনে গ্রন্থ সম্পর্কে এমন আগ্রহ 

ওদেশে দেখ। যায় নি। ম্যাক্সমূলার লিখলেন, “অতীব আনন্দের সঙ্গে এই বই 

পাঠ করলাঁম--ভারতীয় মানসের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের একটি 
চমংকাঁব চিত্র পেলাম ।” ডাঁঃ উইণ্টানিজ লিখলেন, “যদিও প্রধানতঃ ইহ! 

হিন্ুদিগের জন্ লেখ|, তথাপি এবই পড়ে ইংরেজি ভাঁষাভাষী পাঁঠকরাও 
উপকৃত হবেন ।” অধ্যাপক বার্থ লিখলেন £ ৭] 8১০৬7 01200 01]. 13101 

£1525 ০ ৪ 16662 1069. ০৫ 21১016126 [75019+5 যুরোপেন গবেষকদের 

ভাঁরত-গবেষণাকে এইভাবে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির জীরকরসে জারিত করে রমেশচন্্র 
যে পুস্তক রচনা করেছেন, পরবতিকাঁলে তার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং এই 
একখানি পুস্তক রচনা দ্বার তিনি ভারত ও মুয়োপের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে যে 

কতখানি দৃঢ় করেছেন, আজ আমবা তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। স্বজাতির 
প্রতি মমতাবোধ ভিন্ন এমন একটি প্রয়ান সম্ভবপর নয়। তারপর গ্রন্থের 

ভাষার কথা । রমেশচন্দ্র বাঁডালি, ইংরেজি তার মাতৃভাষা নয়। তথাপি 
গ্লাপগে। হেবান্ড লিখল £ [0 5516 4৪ 00৫ 0015 ০1621 800 01০- 

01:65016, 086 8150 00::500 2050 61252201002 0681:66 ডা1)10 

£698003 03০ £:6520556 15036 00 ৪. ৮0101: 0955 0000061 

€00806 53 00680008015 1500 8081057,” তার পরিশ্রম যে বুথ! হয় নি, 



৯৬ রমেশচন্ত্র 

ত1 বিদেশের বিশিষ্ট সমীলোচকদের অভিমত থেকেই রমেশচন্ত্র বুঝতে 
পারলেন। পণ্ডিতপ্রবর কষ্চকমল ভট্টাচার্য এই বই পাঠ করে একখানি পত্রে 
রমেশচন্ত্রকে লিখেছিলেন £ 

পরম কল্যাণবরেষু, 

রমেশচন্দ্র, এইমাত্র তোমার বইখানির প্রথমখণ্ড পড়িয়া শেষ 

করিলাম। বল! বাহুল্য, গভীর আগ্রহ লইয়াই আমি ইহা পাঠ 
করিয়াছি । ম্যাঁকসমূল|র, বীঘর ও উইলিয়ামল-এর সমতুল্য খ্যাঁতি 

তুমি অর্জন করিয়াছ। ইহা অত্যুক্তি হইবে না যদি আমি বলি যে 
এই গ্রন্থের ছহত্রে ছত্রে তোমার আশ্চর্য প্রতিভ৷ প্রতিফলিত হুইয়াছে। 

এই গ্রস্থরচনায় তুমি যুগপৎ সহদয়তা, নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছ। আমার দৃঢ় বিশ্বীমা তোমার এই ইতিহাঁস সর্বজনীন 
অভিনন্দন লাভ করিবে। ইতি £ ৩০শে জুন, ১৮৮৯। 

কৃষ্ণকমল ভট্রাচার্ধ 
ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বিৰপ সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল “হিন্দু 

পেটি ঘট ও “স্টেটসম্যান” পত্রিকায়। জাঁতিভেদ, বিধবাঁবিবাঁহ প্রভৃতি হিক্ধ- 

জাতির কতকগুলি সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের পুস্তকে যেসব অভিমত 

লিপিবদ্ধ হয়েছিল, 'পেষ্টি়ট' ও স্টেটসম্যান” পত্রিকার বিরূপতাঁর তাই ছিল 

কারণ। এর জবাঁব দিয়েছিলেন মান্রীজের “হিন্ু' পত্রিকার সম্পাদক ও 

রমেশচন্ের অন্থ্রাঁগী সুত্রন্ষণ্য আয়ার। তিনিই ম্বতংগ্রণোর্দিত হয়ে তামিল 

ভাষায় এই বইখাঁনির একটি অন্থুবাদ গ্রকাঁশ করেছিলেন । ১৮৯৩ সালে যখন 

তিনি দীর্ঘকালের ছুটি গ্রহণ করেন, তখন রমেশচন্্র এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 

প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি এর একটি সংশোধিত নতুন সংস্করণ 
প্রকাশ করেন। এইভাবে নবীন ভারতের সম্মুখে প্রাচীন ভারতের মহামহিম্ 
রূপটিকে তুলে ধরে ভারতপ্রেমিক রমেশচন্দ্র পরবততিয়দের জনা স্বাজাত্যবোধের 
পথ প্রশস্ত করেছিলেন । এই একটিমাত্র কার্যদ্বারা তিনি ভারতবাসীর ক্মশেষ 

কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে আছেন। 



॥ আট ॥ 

এইবার পবিব্রাজক' রমেশচন্দ্রেব কথ! বলব । 

রমেশ-প্রতিত] দেশেব মৃত্তিক। থেকে প্রাণরস আহবণ করে কিভাবে সার্থক 

এবং সম্পূর্ণ হয়েছিল তার পরিচয় আছে তাঁর 1357757199 €? 17012 নাক 

চতাকর্ষক ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে । বাল্যকাল থেকেই ভাবতবর্ষ তার কল্পনায় 

একটা বডো স্থান অধিকাব করেছিল | পপ্সিণত বয়সে, কর্মজীবনের মধ্যাহ্ম- 

কালে তিনি ধখন সপবিবারে ভাঁবতভ্রমণে বেবিয়েছিলেন তখন তার কল্পনায় 

ভাঁবতবর্ষেব শুধু ভৌগোলিক চিত্রই ছিল না, সেইসঙ্গে তিনি হৃদয়-মন দিয়ে 
এই সত্যটাই অন্থধাবন করেছিলেন যে, বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের 
বিপুল পটভূমিকায় বনু সাশ্রাজ্যেব উখ্থান-পতন এবং নবনব এখবর্ধের বিকাশ 
৪ বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির দ্বাবা অস্কিত করে চলেছে । পর্যটক 

নমেশচন্দ্র সত্যই ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষু অতীতযুগেৰ স্পর্শলাভ করেছিলেন 
ইাঁব মনের মধ্যে । তিনি দেখেছিলেন মহিমান্থিত প্রাচীন ইতিহীসেব স্বাক্ষর 

ভারতেব মৃত্তিকায়, মহাকালের স্থুল হস্তাবলেপ যা আজে মুছে ফেলতে পারেনি। 

কর্মজীবনের আবেষ্টন থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যখন তিনি ভারতভ্রমণে বহির্গত 
ঢতেন, তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁব “স্যাঁমবল্স্ পুস্তকখানির মধ্যে । 

টংবেজিতে চিত হলেও ভ্রমণসাহিত্য হিসাবে এই বইখানি খুবই উপভোগা এবং 
শক্ষাপ্রদ। বাংলায় এর একটি অন্থবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। 

দেঁশভ্রমণ ন। করলে দেশের পরিচয় লাভ সম্পূর্ণ হয় না, সার্থক হয় না। 

সামর| দেখেছি, সিবিল সাবিস পরীক্ষা দেবার সময়ে তিনি যখন ইংলগ্ডে ছিলেন 
তখন তিনি যতদুর সম্ভব স্কুরোপের বিভিন্ন দেশগুলি ভ্রমণ করে সেখানকার 
মাজজীবনের পরিচয় লাভ করেছিলেন এবং পরবতিকালে দ্বিতীয়বার ধখন 

বলাত যান তখনও তিনি সুরোপের অন্তান্ত দেশগুলি ভ্রমণ করেছিলেন। 
চর্মদ্রীবনের প্রথম দশ বৎসরকালের মধ্যে রমেশচন্ত্র বিভিন্ন সময়ে “প্রিভিলেজ 

লভ'-এর স্থঘোগ নিয়ে ভারতবর্ষের কয়েকটি শহর ভ্রমণ করেন । ভারতবর্ষের 

টতিহীমপ্রসিগ্ধ স্বানগুলির প্রতিই ছিল তার বিশেষ আকর্ষণ। প্রাচীন 



৯৮ সমেশচজ্ 

ধ্বংসাবশেষগুলি পর্যবেক্ষণ করতে তিনি যেমন আনন্দ ও উত্তেজনা বোধ 

করতেন, তেমনি আনন্দ বোধ করতেন আধুনিক কালের কর্মব্যস্ত শহরগুলি 
দেখতে । পরবতিকালে রমেশচন্দ্র বলতেন £ “আমাদের ধেশের অল্পলোঁকই যখন 

ভারা অন্ত প্রদেশে ভ্রমণে যাঁন তখন তাঁর] ভারতীয় জীবনধারা ও সামাজিক 

রীতিনীতির মধ্যে ঘষে কবিতা আছে, তা উপলব্ধি করেন ; অথব1 এর মন্দির- 

মসজিদের সৌন্দর্য, গ্রাম্য পাল-পার্বন ও জমায়েতের বৈশিষ্ট্য, কিঘ্বা ঘে গভীর 
বিশ্বাস ভারতবাসীর অস্তরে বিদ্যমান, খুব অল্প লোৌককেই তাঁর পরিচয় গ্রহণ 

করতে ব্যগ্র দেখ! যায়। যে শিক্ষা নিতাস্তই ভাসা ভাসা এবং ঘে জীবন 

পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে অতিবাহিত হয়, তা আমাদের এমনই অন্ধ কবে 
তুলেছে যে, তাঁর ফলে আমার্দের নিজেদের দেশে নিজেদের রীতিনীতি ও 

জীবনধারার মধ্যে যা কিছু আকর্ষণীয় আছে, তার পরিচয় আমাদের অগোঁচরেই 
থেকে ঘায়। ভারতের প্রত্যেকটি স্থলই আকর্ষণীয়-__-অবশ্টয এ-কথ| তাদের 
পক্ষেই সত্য ধাদের দৃষ্টি ও বোধশক্তি আছে ।” 

এই ভারতচেতনা রমেশ-্চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য । পরিব্রাজক 

বিবেকানন্দকে রমেশচন্দ্রের এই ভারতচেতন] ষে কিছুটা উদ্ধুদ্ধ করেছিল তা 

অনায়াসেই বল! ঘাঁয়। ভ্রমণপ্রিয় রমেশচন্দ্র তার কর্মজীবনের প্রথমেই ইংলগ 

থেকে প্রত্যাবর্তন করাঁর পর উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন । তার অভিমত 

ছিল যে, যে কোন হিন্দুর পক্ষে উত্তরভারত ভ্রমণ করে তবে ভারতের অন্য প্রদেশ 
ভ্রমণ কর। উচিত। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন ঃ “স্কুলে যে শিক্ষালা 

হয্ম না, উত্তরপ্রদেশ (তখন একে পশ্চিম ভারত বল। ভোঁত ) ভ্রমণ করতে 

পারলেই সেই শিক্ষা অতি সহজেই লাভ কর যেতে পারে-_এখানে যে- 

ইতিহাঁসের সন্ধান মিলবে পাঠ্যপুস্তকে তা পাওয়া যায় ন1।” 
তিনি সপনিবারেই ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তার কাশী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 

বর্ণনা করতে গিয়ে রমেশচন্্র লিখেছেন £ “কাশীর সংকীর্ণ ও জনসমাকীর্ণ 

রান্তাগুলির ভেতর দিয়ে আমর! যখন যাচ্ছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমর 

বুঝি ক্ষণকালের জন্য আধুনিক জীবনের বাইরে চলে গিয়েছি এবং আমরা যেন 
অতীত দিনের সহহ্্ স্বস্ভির মধ্যে, সহম্র ঘটনার মধ্যে চলে এলাম | প্রাচীন 

সংস্কৃতবিদ্ঠার অনুশীলন এখনো এখানকার বহু মন্দিরের চত্বরের মধ্ো পরিদৃষ্ট 
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হয়। যে বৈদিকমন্ত্ব একদা আর্ধগণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে পঞ্চনদের কুলে কূলে 
প্রতিধ্বনিত হোত, বারাণসীক্ষেত্রেও অবিরাম সেই পবিত্র বেদমন্ত্র বঞ্চুত হয়ে 
এখানকার আঁকাঁশ-বাঁতাসকে আজো! পবিত্র করে রেখেছে-_-ভাঁরতবধের নান! 

দেশ থেকেই এখানে বেদশিক্ষা করবার জন্য ছাজরদদের সমাগম হয়ে থাকে। 

কাশীর প্রাধান্য এইখানেই |, 

কানী থেকে রমেশচন্দ্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লক্ষৌ নগরী দর্শন করতে এলেন। 
সিপাহী বিদ্রোহের বহু স্বৃতিপৃত এই শহরটি দেখবার আগ্রহ তার বিশেষ ছিল। 

কাঁরণ এই বিদ্রোহ যখন সংঘটিত "হয়, তখন তিনি ন” বছরের বালক । এখানকার 

রেসিডেক্গী ও বিঞ্রোহের অন্ঠান্ত স্থৃতিচিহগুলি তিনি খুব আগ্রহের" সঙ্গেই 

দেখলেন; দেখে ভারত-ইতিহাসের একটি অতীত পৃষ্ঠার সঙ্গে পরিচয় লাভ 
করলেন। লক্ষৌন্রমণ শেষ করে তিনি আর্ধাবর্তের কেন্্স্থল ও প্রাচীন 
তারতের প্রসিদ্ধ নগরী দিল্লীতে এলেন । অতীত দিনের দিল্লীর কতো শ্বৃতি তাঁর 
মনের মধ্যে একে একে জেগে উঠল--উদ্বেলিত চিত্তে রমেশচন্দ্র তার দিজীভ্রমণের 

অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন £ “যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে যে 
কোনে। চিন্তাশীল হিন্দুর প্রাণে এই স্তবতি না জেগে পারে না যে, এইখানেই 

প্রীচীনকালে হন্তিনাপুর ও ইন্দরপ্রস্থে কুরু ও পাগুবগণ রাজত্ব করতেন। তার 
মানসপটে অমনি জেগে ওঠে মহাকাঁবোর মধ্যে সেই কাহিনী কি ভাবে বিধত 

আছে আর জেগে ওঠে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার চিত্র, ভাঁরতবাসীর শৌর্যবীর্ষের 
কথা, 'তাদের ধর্মীচরণের কথ। |” রমেশচন্দ্র একজন এঁতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসা 

নিয়ে পুরাতন দিল্লীর ধ্বংসাবশেষগুলি নিরীক্ষণ করলেন এবং আধুনিক কাঁলের 
ইতিহামপ্রসিদ্ধ স্থতিস্তগুলিও দেখলেন-_-কত সাম্রাজ্যের উখাঁন-পতনের 
শীলাক্ষেত্র এই প্রাচীনতম শহরটি তার অতীত দিনের সকল গৌরব ও গরিমা 
শয়েই তার কাছে প্রতিভাত হলে! ষেন। দিন্রী থেকে তিনি এলেন আগ্রায়। 
এখানে (মোগল স্থাপত্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাজমহলের শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য 
্েশচন্দ্রের কল্পনাকে যারপর নাই উজ্জীবিত করলে! । ফতেপুর সিক্রী ও 
তার অমর ধ্বংসস্তূপ দেখে তিনি লিখেছিলেন £ “মোগলযুগের ভারতবর্ষের 
মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে ফতেপুর সিক্রীর প্রাধান্ত আজে! বিদ্যমান। সমগ্র 
[গলফুগের কীতিকলাপ, জাঁকজমক সবই যেন এই ফতেপুরের প্রাসাদের 
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অভ্যন্তরে পুর্জীডৃত হয়ে আছে। এখানকার আমদরবার, প্রশস্ত কক্ষগুলি, 
বাদশাহী দখরসমূহ, বেগমদের অস্তঃপুর--সবই আজ পরিত্যক্ত ও নির্জন। 
এ যেন মৃতদের শহর যার কথা! আমরা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি- রান্তাঘাট, 
ঘরবাঁড়ি, বিপণি সবই রয়েছে, কিন্তু এগুলি আজ জনমানবশূন্য-_জীবনের 
চিহ্মাজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না । তাজমহল, সিকান্দ্রীর সমাধিমন্দির, 

ফতেপুর মিক্রীর পরিত্যন্ত অথচ অসাধারণ প্রাসাদটি আগ্রার পরিবেশকে 

এমনই আকর্ষণীয় করে রেখেছে যে, পর্যটক ও পরিব্রাজকেরা এখানে একবার 

না এসে পারেন না। হিন্দু পর্যটকগণ কিন্ত আগ্রার প্রতি ততখানি আকর্ষণ 

বোধ করেন না, যতখানি তারা করেন এর চেয়েও প্রাচীন এবং রমণীয় স্থান 

মথুরা' ও বৃন্দাবন সম্পর্কে । আগ্রা দেখবার অনেক বছর পরে আমি এই ছুইটি 
স্থানও পরিদর্শন করেছিলাম ।” ্ 

১৮৮২ সালে রমেশচন্দর উড়িস্যাভ্রমণে গিয়েছিলেন । এখানে তিনি যাজপুর, 
কটক, উদয়পুর, খগুগিরি ও ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করেন । সর্ববিষয়ে অনুন্নত 

এই প্রদেশাটর যে একটি দেড়হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, 
ছেলেবেলায় ইতিহানপুত্তক পাঠ করবার সময়ে তিনি তা আদৌ ধারণা করতে 
পারেন নি, ৰলেছেন। হিন্দু স্থাপত্যরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে উড়িখ্াব 

দবেব-দেউলগুলির গঠন-পাঁরিপাঁট্য দেখে রমেশচন্তর মুগ্ধ হলেন । দু'হাজার বছর 
আগে উড়িয্া ষে আরধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এসেছিল, নে-বিষয়ে তিনি 

নিঃসন্দেহ হলেন। তার দৃষ্টিতে এইখানকাঁর বৌদগুহাগুলিই ভারতবর্ষের 
মধ্যে প্রাচীনতম । উড়িস্তাভ্রমণে এসে তার মনে এই ধারণ! দৃঢ়তর হোঁল ষে, 
আধুনিক ভারতবর্ষের যে কোনে! প্রদেশের উপ থেকে যদি অতীতের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন যবনিকাঁটি তুলে ধরা যায়, তা হোলে অতীতের গৌরবময় 
দৃষ্ঠাবলী আমাদের দৃষ্টিগোঁচর হবে সে অতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শাস্তির সময়ের 
বু সাঁফল্যের দ্বারা চিহ্নিত হিন্দুর থে একটা অতীত আছে, এবং সে অতীত 

যে বার্থ গৌরবপূর্ণ, প্রত্যেক আধুনিক হিন্ুসস্তানকে তা বিশ্বাস করতে হবে 
আর সেই বিশ্বাসের জাজ্জলাযান নিদর্শনগুলি আজও বিদ্বামান--.এই ধারখাই 
যেন উড়িস্তাত্রমণে এসে রমেশচন্দ্রের মনে দ্্্ড় হৌঁল। প্রথমে তিনি এলেন 
যাজপুরে ) এখানে নীল ক্লোরাইট পাথরের তৈরি হিন্দু দের-দেীয় সুতিুলি 
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দেখে তিনি বিশ্মিত হলেন, বিশেষ করে চামুগ্ডাদেবীর বিশাল মৃ্তিটি তা চক্ষে 
হিন্দু ভাস্বর্যশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে প্রতীয়মান হোল। অন্থপম শিল্প- 
মষমামগ্ডিত এই মুতিটি সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের বর্ণনা! এইরকম £ 
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ভুবনেশ্বর দর্শন করে তিনি লিখলেন £ “কেশরী রাজাদের প্রাচীন রাজধানী 

এই ভুবনেশ্বর বর্তমানে পরিত্যক্ত অথচ গরিমামপ্রিত মন্দিরসমূহে পরিণত 
হয়েছে। কথিত আছে যে, একদা! ভূবনেশ্বর হ্রদের চারপাশ ঘিরে সাত 

হাজার দেব-দেউল নিষ্সিত হয়েছিল, তার মধ্যে এখন পাঁচশত মাত্র অবশিষ্ট 
আছে। এর প্রত্যেকটিতেই উড়িস্যার নিজন্ব স্থাপত্য ও তাস্কর্ধরীতি পরিষ্ফুট। 
ষষ্ঠ শতাব্ীর স্থূল ধ্যান-ধারণা থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে এই 

রীতি সুক্ষ সুকুমার শিল্পকলার রূপ ধারণ করে ; তারপর শুরু হয় এর অবনতি। 

তাই দ্বাদশ শতাব্দীর পরবতিকালের উড়িস্তায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতির মধ্যে 

আমর! ঘা দেখতে পাই তা হোল 10:60 50000 100109001) 0£ 026 

0:296126 49. 

রমেশচন্দ্র তার উড়িঘ্যাত্রমণ প্রনঙ্গে উপসংহারে যে কথা বলেছেন তা এখানে 

উদ্ধাতিযোগ্য । তিনি লিখেছেন £ “ভারতবর্ষ অসংখ্য স্মতিচিহ্ের দেশ। এমন 

একটি প্রাচীন স্থান এদেশে বিরল অথবা! এমন একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এদেশে 

দেখতে পাওয়া ষাৰে না, যাব ভেতর দিয়ে আমরা প্রাচীন ইতিহাস ব৷ প্রাচীন 
এতিহ্োর সাক্ষাৎ না পাই। এই এঁতিহের মধ্যেই হিন্দুজাঁতি বেঁচে আছে। 

সে আজে! এই এঁতিহের রোমস্থন করে।” 

১৮৮৫ সালে রমেশচন্্রের চাঁকরি-জীবনের চৌন্ধ বছর পূর্ণ হয়। এইবার 
তিনি ছু' বছরের ফার্পো নিলেন। এই অবকাঁশে তিনি সাহিত্যকর্ম ব্যতীত 

থেদের অন্গবাদ ও মামাজিক উপন্তাসরচনা এই সমক্নকারই ঘটন1) ভারতবর্ষের 



টনি রমেশচন্ত্র 

' আরও কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। ১৮৮৫-র শরৎকালে তিনি রাঁজ- 
পুতান। ও মধ্যভাঁরত ভ্রমণে বহির্গত হুলেন। জয়পুরের বর্ণাঢ্য দশের! উৎসব 
দেখেনমুধ্ধচিতে রমেশচন্জ্র তার বর্ণনা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন £ 

"অস্থর থেকে জয়পুরে এলাম । আজ পর্যস্ত ষেখাঁনে যত কিছু আমি দেখেছি, 

' জক্মপুরের শরৎকাঁলীন দশের! উৎসবের কাছে সেসব কিছু নয়। এই উপলক্ষ্যে 

রাজপুতের। তরবারীর পুজা করে । আধুনিক হিন্দু ইতিহাঁসের পৃষ্ঠায় রাজপুতের 
বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের যেসব বর্ণন] আছে, তা এই দশের উৎসবের পর আরম্ভ হোত। 
আমি দেখলাম প্রাচীন এতিহের অন্থুসরণে জয়গুরের মহারাজা, পুরোহিত ও 

মঙ্জিদের সহায়তায় দশের পুজার অনুষ্ঠান করলেন ; তারপর দেখলাম উৎদুন্প 
ও আবেগচঞ্চল জনতার ভেতর দিয়ে শোভাযাত্রাসহকারে মহারাজ! বেরুলেন। 

সমস্ত শরহটাই এই সময়ে উৎসবের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে । আতসবাজী 
ও আলোকসঙ্জায় সমগ্র জয়পুর নগরী যেন এক বিচিত্র উৎসবময় শহরের 

সৌন্দধ ধারণ করে । 
জয়পুর, আজমির, যৌধপুর ও আবু ভ্রমণ শেষ করে, তিনি রাজস্থানের 

হ্থগ্রসিদ্ধ চিতোঁরের পার্বত্য ছুর্গটি দেখতে এলেন । রাঁজপুতের অপরিসীম বীরত্বের 
শত স্বতিমণ্ডিত এই চিতোর এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্রের স্বৃতিকে বিশেষভাবে 
আলোড়িত করে তুলল; উদ্ধচিত্তে তিনি লিখলেন £ “1315001% 1065 
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1২9.093 0৫ 005 90181 1809. আর উজ্জস্ষিনী দেখে রমেশচন্দ্র লিখলেন £ 

“আধুনিক ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধতম স্থান যদি চিতোর হয়, তা হোলে আমি বলব 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম ক্ুপ্রসিদ্ধ স্থান এই উজ্জয়িনী। ীশুধুষ্টের 
আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর আগে, মালওয়ীর রাঁজাধানী ছিল উজ্জয়িনী। 

সম্রাট অশোকের পিতা! ষখন উত্তরভারতে পিলীপুত্রের রাজধানীতে রাজত্ব 
করছিলেন, তখন অশোক এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তারপর সম্রাট 

বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনী রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে এবং এখান 
থেকেই কাব্যের আলোকচ্ছটা, পাঁঙিত্যের দীপ্তি সমগ্র ভারতে পরির্যাপ্ত হয় । 
বর্তমীনের এই অতি বাস্তবের দিনেও যে কোনে! হিন্দুর পক্ষে. বিক্রমার্দিতের 



রমেশচন্্র ১৩০৩ 

রাঁজদভা বা কালিদাসের প্রতিভা স্মরণ-ন! করে উজ্জয়িনীর বাজার, প্রস্তরময় 

পথ অথবা! এর অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি পরিক্রম করা অসম্ভব।  ” 
ভারতবর্ষে রমেশচন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ের ভ্রমণকাল হোল ১৮৯২ সাল, এই 

সময় তিনি এক বছর দৃ'মাসের ফার্লে৷ নিয়ে তার বেশির তাগ সময়ই দেশভ্রমণে 
অতিবাহিত করেন। এই ভ্রমণ ছিল তাঁর 9855107,--তিনি ভ্রমণ করতেন 

কেবলমাত্র ভ্রমণের আনন্দ পাবার জন্য নয় বা! দেশ-দেশাস্তরের লৌন্দর্য দেখবার 
জন্ নয়, শিক্ষালাভের জন্য । এই বিষয়ে তাঁর নিজন্ব অভিমতটি এখানে উদ্ধৃত 

করলাম। ভ্রমণ ধাঁদের নেশা» বিশেষ করে ভারত-ভ্রমণে ধাঁদের আগ্রহ আছে, 
তাদের আমি ভ্রমণ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের মনোভাবটি একবার অন্থধাবন করতে 

বলি। রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ “প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির সাধ্যমত দেশভ্রমণ 
করা উচিত। ভ্রমণের দ্বারা আমাদের মনের দ্বার উন্মুক্ত হয়, চিনস্তাঁর প্রসারতা 

ঘটে, সহানুভূতি বৃদ্ধি পায় আর এর ফলে মন বাইরের জিনিস গ্রহণে সমর্থ হয় 

এবং কর্তব্যে নতুন প্রেরণা বোধ করে। আমরা, যার! ভারতবর্ষে জন্মেছি এবং 

শিক্ষাপ্রাণ্ড “হয়েছি, তাঁদের পক্ষে বর্তমান মুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার 
পরিণতি শ্বচক্ষে দেখা, যত্বের সঙ্গে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং আমাদের জাতীয় 

উন্নতির পক্ষে তার যা ভালো তা মুক্তচিত্ে গ্রহণ করা, যথার্থই হিতকর।” 
একমাত্র ভ্রমণের ছ্বারাই এই জিনিস সম্ভব-_-এই ধারণায় রমেশচন্জ্র বিশ্বাসী 
ছিলেন বলেই না তিনি একাধিকবার যুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলেন এবং 
পাশ্চাত্য সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে এসেছিলেন । তার যুরোপতভ্রমণের কথা 

পরে হবে, আপাততঃ ভারতভ্রমণের কথাই বলি। 

১৮৯২ সালের শরৎ ও শীতখতুর মনোরম সময়ে বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তকে 
সঙ্গে নিয়ে রমেশচন্্র ভূ-মবর্গ কাঁশ্বীর, মুসৌরী ও উত্তরভারতের অন্যান্য 'অঞ্চল 
ভ্রমণ করতে বেরুলেন। তার 'র্যামবলস্ ইন ইতিয়া' গ্রস্থের চতুর্থ ও পঞ্চম 
অধ্যায়ে এই ভ্রমণের বিশদ. বিবরণ রমেশচন্জ্র লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই 
বিবরণের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত কঁরে দ্িলাম। কাঁশ্বীরত্রমণ প্রসঙ্গে তিনি 

লিখছেন £ “একটি নৌক! করে আমর] বানামুলা পরিত্যাগ করে বিলম়ের 
ওপর দিয়ে চললাম। এই উপত্যকার ভেতর দিয়ে বিলম নদী প্রবাহিত এবং 
সমস্ত জলপথই নৌকাযোঁগে ভ্রমণ করা যাঁয়। রাত্রিবেলায় আমর] হুপুর 



১০৪ রমেশচন্দ্ 

মামক একস্থানে থামলাম এবং পরের দিন সকালবেলায় মাছ ধরতে এবং শিকার 

করতে প্রয়াস পেলাম $ কিন্তু কোনটাতেই আমরা কৃতকার্য হলাম না। কারণ 
শীতের সমাগমে বছু-আকা জ্ত মহাশের মাছের উপতাকার উচ্চ গ্রদেশ ত্যাগ 
করে সমতলতৃমির দিকে চলে যেতে আরম্ভ করেছে এবং হাঁসের দল 'তখনো। পর্যস্ত 
এখানে ভীড় জমাতে শুরু করেনি/। বেল! দশটায় হুপুর ত্যাগ করে আমরা 
যখন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে পৌছলাম তখন অপরাহ্ন। শ্রীনগরে আমরা 
এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেছিলাম। শহর, শহরের দৌকাঁনপাট, বাজার ও 
স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মব্যস্ত জীবন-সবই আমাদের চক্ষে মনোরম লাগল। 
চীনার বৃক্ষশ্রেণীর ছাঁয়াশোভিত শ্রীনগরের পথগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক | গিরিঞ্রেণী- 
পরিবেষ্টিত শ্রীনগরের ডাল হ্রদ পৃথিবীর মৃধ্যে বিখ্যাঁত। মহারাজ! তখন শ্রীনগরে 
অবস্থান করছিলেন, তাই তীর প্রাসাদ পরিদর্শনে আমাদের কোনে৷ অস্থবিধাই 
ছোল না। এখানে কয়েকটি স্থপরিচিত মন্দির ও মসজিদও দেখলাম ।::*ভেনিসে 
যেমন গণ্চোলায় চড়ে সর্বত্র যাঁওয় যায়, এখানেও তেমনি সর্বত্র বোটে করে 
স্বচ্ছন্দ যাওয়৷ যায়। ডাল হুদে সাম্ধ্ভ্রমণ অতি রমীয় মনে হোল-_হ্দের 
নিশ্তরন স্বচ্ছ জলের ওপর পার্খবত্ি পর্বতমালার ছায়! গ্রতিবিদ্িত।” 

কাশ্মীর থেকে রমেশচন্ত্র এলেন পঞ্চনদ-বিধৌত পাঞ্াবে। "অবশেষে 
এলাম প্রাচীন খষিদের স্বতি-বিজড়িত, ধথেদের জন্মভূমি পাঞ্াব। এই নেই 
পবিত্র স্থান যেখানে মাছষ তাঁর সভ্যতার শৈশবকে লালন-পালন করেছে, 
যেখানে সে শিল্পকলা, কাঁব্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন করেছে । আধুনিক 
জাতিসমূহের অতি সাধারণ উত্তরাধিকার হোল তাঁর সভ্যতা এবং আজকের 
দিনে ধারণা করা অসম্ভব যে, দেড়শত পুরুষ আগে এই সভ্যতা পৃথিবীর মধ্যে 
চারিটি নদীর তীরে অবস্থিত মাত্র চারিটি জাতির। মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
সেমেটিক জাতিসমূহ তাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ইউফ্রেটিস নদীর তীরে। 
এই সভ্যতার বিশেষ অবদান বিজ্ঞান আর গ্রহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
আবিষ্কার এবং আধুনিক মুরোপের ইহাইস্টত্তরাধিকার। ইথিওপিয়ান জাতি- 
সমূহ তাঁদের সভ্যতা! গড়ে তুলেছিল নীল নদীর তটে। সেই সত্যতার স্মৃতি- 
চিহুম্বর্ূপ তারা যেসব কীতি স্থাপন করে গিয়েছে, তা শুধু কালজয়ী নয়,তাদেন 
সানুষ্টও বিরল। তুরানী জাতিসমূহ তাদের সত্যতা! গড়ে তুলেছিল 'হোঁয়াং হো 



রমেশচন্ত্র ১৪৫ 

অদীর তীরে এবং তাঁরা সভ্যতার যে বতিক1 এর] জালিয়েছিলেন, চার হাজার 

বছর ধরে তা৷ অনির্বাণ রয়েছে । আর্ধজাতিরা অধ্যাতজ্ঞানের সাধর্নায় সিদ্ধুনদীর 

তীরেই প্রথম সাফল্যলাভ করেছিলেন এবং কাব্যে ও দর্শনে তাদের সেই 

সফলতার স্থায়ী নিদর্শন রেখে গিয়েছেন, যা আঁধুনিকদের নিকট পরম বিস্ময়ের 
বিষয়। সমস্ত পৃথিবীই বলতে গেলে অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল ঘখন এই 

চাঁরিটি মহান ' সভ্যত1 পৃথিবীতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করেছিল । এই চাঁরিটি 

মহানজাতি ভিন্ন আর সবাই ছিল যাষাবর ও বর্বর, পশুপালন ছিল তার্দের ধর্ম, 
তাবুতে বাস ছিল তার্দের জীবন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ব1 অগ্রগতির 

ইতিহাসে এরা কোনো স্থায়ী চিহ্ন না রেখেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গিয়েছে |”. 

পাঞ্জাব থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রমেশচন্দ্র উত্তরভাঁরতের ছুইটি তীর্থস্থান 
-হরিদ্বার ও হধীকেশ, পরিদর্শন করলেন। হরিছারে স্বচ্ছললিল1 গজ। তীরের 

দৃশ্বাবলী দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন । এরপর তাঁর শেষ পর্যায়ের ভারতভ্রমণের তারিখ 
১৯০৩ সালের গোঁড়ার দিক। এবার তিনি ব্যাপকভাবে দক্ষিণভাঁরত ভমণে 

বেরিয্েছিলেন ; এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দাঁক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি 
বর্গের সঙ্গে পরিচিত হওয়া! আর ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক রূপ এবং 
চাষীদের অবস্থা ব্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ কর1 | কৌঁকনদের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে.তিনি 

সেখানকার রায়তদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। এ ছাড়া, এখানে তিনি একটি 

বিদ্বংসমাঁজে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য ও আধুনিক জীবনে তাদের প্রভাব 
সম্পর্কে একটি বন্তৃতাঁও প্রদান করেন। সে-বন্তৃতা সকলকে চমতকৃত করে। 

রাজমহেন্দ্রীতেও তিনি এঁ বিষয়ে আর একটি বক্তৃতা করেন। ফেব্রুয়ারি 

মাসে তিনি হায়দ্রাবাদ এলেন। এখানে সাপুরবাদী হলে প্রাচীন ভারত? 

সম্পর্কে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। এখানে রমেশচন্দ্র রাঁজকীয় সম্বর্ধনা লাভ 
করেন । দেখা যায় যে, শুধু ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ নিধিলিয়ান 
হিসাবে নয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন 'এঁতিহে বিশ্বাসী একজন স্থপণ্ডিত ব্যক্তি 
হিসাবেই.তিনি সর্বপ্র সম্বধিত হম । নিজামের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী স্তর কিষেণ , 
প্রমাদের. মতোন স্থপত্ডিত ব্যক্তি রমেশচন্ত্রের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেন। 
তারপর ' গুর্জীরাঁতে আমেদাধাধ, ব্রোচ ও স্থরাঁটের কয়েকটি গ্রামে কৃষকদের 
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'অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। এইখানে কৃষিকার্ধে নিযুক্ত বাকিদের পক্ষ 
থেকে তাঁকে একখানি মাঁনপত্র দেওয়া হয়। উক্ত মানপত্রে বল! হয়েছিল ষে 
একজন রাজভক্ত ইংরেজের প্রজ! হিসাবে তীর যে খ্যাতি, তেমনি খ্যাতি তিনি 

অর্জন করতে পেরেছেন একজন দেশভক্ত ভারতীয় হিসাবে । কথাটি মিথ্যা নয় । 

রমেশ-চরিভ্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য, একাধারে তিনি ছিলেন দেশতক্ত ও রাঁজভক্ত। 

কিন্ত তাঁর রাঁজভক্তিকে অতিক্রম করে গিয়েছে তার নির্ভেজাল ও নিরুচ্ছুসিত 

দেশপ্রেম। এই অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা! বিশেষভাবেই 
স্মর্তব্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের চাষীদের জীবনের সঙ্গে তিনি যে 
একাত্ীয়ত! বোধ করতেন, তার স্থম্পষ্ট স্বীকৃতি আছে এই উত্তরের মধ্যে ; এর 

জন্য দারুণ গ্রীম্মের দিনে গরুর গাঁড়ি চড়ে পল্লীর মেঠো পথের উপর দিয়ে 

যেতে তিনি বিন্দুমাত্র কষ্টবোধ করেন নি। গুজরাতের পল্লীদৃশ্য দিল্লী দরবারের 
চেয়েও তাঁর কাছে উপভোগ্য মনে হয়েছে । শাঁতারায় তিনি আর একটি 

অভিনন্দন লাভ করলেন। তাতে বলা হোলঃ “আপনার সমগ্র জীবনে 
আপনি একটিমাত্র উদ্দেশ্ঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন_-তা হোল শাসক ও 

শাসিতকে একত্র কর1।” বস্ততঃ রমেশচন্দ্রের সরকারী জীবন ও বে-সরকারী 

জীবনের বহুমুখী কার্ধধার! বিশ্লেষণ করলে পরে আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে পারি যে, 106 1016:3 2120. 009 £91০- বিপরীতধর্মী এই ঢুইটি 

সত্তাকে তিনি মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন; এক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস সত্যই অতুলনীয়। 
এর বিস্তারিত আলোচন। পরে করব। সমকালীন বাঙালিদের মধ্যে রমেশ- 

চন্দ্রের ন্যায় এমন তথ্যান্গন্ধানী পর্যটক আমরা দ্বিতীয় আর কাউকে পাই না। 

তীর ভারতভ্রমণ সংক্রান্ত বইখানি (1221/175 %॥ 175022) পাঠ করে সন্ন্যাসী 

বিবেকানন্দ যে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ হয়েছিলেন, এমন অন্ুমাঁন অসঙ্গত নাও 

হোতে পারে। বিবেকানন্দ রমেশ-মনীষাঁর একজন বিশেষ অঙ্গরাগী ছিলেন। 
সৌখিন ভ্রমণকারী তিনি ছিলেন না, তাই দেখা যাঁয় যে, কি এদেশে, কি 
ওদেশে, ধখন যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেই দেশের এঁতিহাসিক, সাংস্কৃতিক 
ও আর্থনীতিক পরিচয় গ্রহণে রমেশচন্ত্রের উৎসাহের সীম! ছিল না। | 

১৮৯৭ সাঁলে রমেশচন্দ্রের চাকরিজীবনের ছাঁব্বিশ বছর পূর্ণ ছোঁল), ইচ্ছে 
করলে তিনি আরো পাঁচ বছর চাকরি করতে পারতেন।: তবে পেক্সনের 
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মেয়াদ পূর্ণ হোল দেখে তিনি এইবার সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ 
করবেন সিদ্ধান্ত করলেন। চাকরির শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় ষে, তিনি হিন 
বছরের জন্য অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনারের পদ লাভ করেছিলেন, প্রথমে বর্ধমান 

বিভাগের, পরে উড়িম্বা বিভীগের । বিভাগীয় কমিশনারের পর্দে একজন 
ভারতীয়ের নিয়োগ সেই প্রথম। কতৃপক্ষ তার যোগ্যতা! দেখেই তাকে এই 

দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ-সমাঁজের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান 

তার এই নিয়োগে খুশি হতে পারেনি, বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাঁশ করা হয়েছিল এই 
কাগজে । তবে তৎকালীন লেফটেনেণ্ট গভর্ণর শ্যর চার্লম ইলিয়ট রমেশচন্দের 

একজন অন্থরাগী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের নিয়োগে তাঁকে সর্ধন। জানিয়ে স্তর 

চার্পশন ইলিয়ট এক পত্রে লিখেছিলেন 2 “]ু 151) 60 82৩ 10 10001 

201685012 1 £1525 102 00 10812 0015 00910000101 1 5০001 

0256 11101) 13 0172 6150 11156250206 00০ 81001170060 0: 

0901%20£ [73018 €0 8. (05091077195197613171.৮ এই উচ্চতম পদে যে 

স্বপ্নকাল “তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন সেইসময়ে বাংল৷ প্রদেশের শাসনব্যবস্থা 

সম্পর্কে রমেশচন্ত্র যে মূল্যবান রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন তা আজো তাঁর মূল্য 
হারায় নি। ১৮৯৫ সালে সরকার তাকে শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত 
করেন। এই ধরণের নিয়োগও সেই প্রথম । 

রমেশচন্দ্র খন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার তখন বাংলার সাহিত্যগতে 

একটি ইন্ত্রপতন ঘটল-_সাহিত্য-সম্রাট বঙ্িমচন্দরের মৃত্যু হোল। ১৮৯৪ সালের 
৮ই মার্চ মাত্র ছাগ্লান্ন বছর বয়সে বঙ্কিমচন্রের অকালমৃত্যুতে রমেশচন্দ্র যারপর 
নাই বেদনা! বোধ করলেন। পিত্বন্ধু এবং তার সাহিত্যগুরুর মৃত্যুতে শোকার্ত 
চিত্তে রষেশচন্ত্র বর্ধমানেই একটি শোঁকসভার আয়োজন করলেন। উক্ত সভায় 

বর্ধমানের মহারাজ! সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং শহরের সরকারী ও বে-সরকারী 
বছ বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সভার যোগদান করেছিলেন। প্রধান বক্তা একজনই . 
ছিলেন--তিনি রমেশচন্দ্র। পরে 'নব্যভাঁরত' পত্রিকায় বঙ্ষিমচন্দ্রস্পর্কে তিনি 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । উক্ত প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উদ্ধত হোল? 

“গত ত্রিশ বৎসরের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস বঙ্িম-ময় । তীব্রগামী পর্যত- 

নদীর ন্তায় বন্ছিমচন্ত্রের প্রতিভা! ত্রিশ বৎসর পর্যস্ত বন্তরনা্দে বহিয়াছে-_ 



৯ ষেশচন্ত্র 

' সঙ্গবাসীদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিয়াছে--জাতীয় শরীর গঠিত ও বলিষ্ঠ 
করিয়াছে। অগ্য আমর! যে বঙ্গসাহিত্যের স্পর্ধা করি, সেটি বন্ধিমচন্ত্রের প্রতিজ্ঞা 
ও জীবনব্যাপিনী চেষ্টার ফল...বস্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বদিন আমি তাহাকে 
দেখিতে গিয়াছিলীম। তিনি তখন প্রায় অজ্ঞান, কিন্ত আমার গলার স্বর 
বুঝিতে পারিলেন,_-আমার দিকে চাহিয়া সন্দেহে আমার সহিত কথা 
কহিলেন ।” 

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যজীবনে বঙ্ষিমের প্রত্যক্ষ প্রেরণার কথা পূর্বেই বলেছি। 

তিনি নিজেই বলেছেন £ “আমি যখন যে উদ্যমে লিপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমি 

বঞ্ধিমবাবুর নিকট উৎসাহ পাইয়াছি।” তাই বন্ধিমচন্ত্রের মৃত্যুতে তিনি যারপর 
নাই ব্যথিত ও শোকার্ত হলেন । বিশ্বের সাহিত্যদরবারে বঙ্ধিমের প্রতিভা ও 

মহত্ব যাতে প্রচারিত হয় সেজন্য “এনসাইক্লৌপিভিয়! বুটাঁনিকা' নামক বিশ্ব- 

বিখ্যাত কোষপগ্রন্থের জন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রমেশচন্ত্র একটি হ্বন্দর ও নাতিদীর্ঘ 
নিবন্ধ রচনা করে দিয়েছিলেন। বঞ্ধিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বৎসরে প্রধানত তাঁর 
স্বৃতিকে চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশ্টে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের অর্থান্থকুলো যখন বজীয় 

সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হয়, তখন রমেশচন্দ্রকে এর প্রথম সভাপতি নিবাচিত 

কর]! হয়; নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ হন সহ-সভাপতি । ১৮৯৮ সালে পরিষদ 
রমেশচন্দ্রকে একজন বিশিষ্ট সন্ত হিসাঁবে গ্রহণ করেন এবং ১৯০২-০৩ সালে 
ছিতীয়বারের জন্য তিনি সভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন । ত্ব্দেশের সাহিত্য ও 

সংস্কৃতির প্রতি রমেশচন্দড্রের ষে প্রবল অনুরাগ ছিল তাঁরই পুরস্ারশ্বব্নপ বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতির পদ্দ সর্বাংশে তার প্রাপ্য ছিল। রমেশচন্দ্ 

বহু অর্থব্যয়ে তার নিজন্ব একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলেন ; তাঁর সংগ্রহের 

বেশির ভাগই ছিল সংস্কৃত বই। পরিষদকে তিনি সেই মূল্যবান সংগ্রহটি দান 

করেন। | 

উড়িস্তার কমিশনার হিসাবে রমেশচন্দ্র এই অঙ্ুন্নত অঞ্চলটির ঘথেষ্ট উন্নতি 
সাধন করেছিলেন, সরকারী রিপোর্টেই এ-কথা ম্বীকৃত হয়েছে। উড়িস্থায় 
'ঘে সব ক্ষুত্র ক্ষুত্র করদ মহল আছে, তখন কমিশনারকেও এগুলির দেখাপুন। 
করতে হোত। কমিশনারই ছিলেন এই করদ মহলগুলির তত্বাবধায়ক । 
১৮৯৫-৯৬ সালের এযাডমিনিষ্টেটিভ রিপোর্টে দেখা যায়.যষে £ *[56 1168৮- 
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রাজকুমারদের সরকারী কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা এই সময়কারই ঘটনা, এবং. 
প্রধানত রমেশচন্দ্রের উদ্যোগেই ইহ! সম্ভব হয়েছিল। নাবালক রাঁজকুমারদের 
জন্য ঘোড়ায় চড়া, টেনিস খেল! প্রভৃতির ব্যবস্থা তাঁরই চেষ্টায় হয়েছিল । 
এই সময়কার একটী ঘটন] এখানে উল্লেখযোগ্য । 

একদিন সন্ধ্যাবেলায় নরসিংপুর ও পাল লাহেরার ছুজন নাবালক রাজকুমার 

ঘোড়ায় চড়ে বেড়াঁতে বেরিয়েছেন । তীর! সরকারী স্কুলের ছাত্র ছিলেন । কটক 

কলেজের অধ্যক্ষ হেলওয়ার্ড সাহেব তখন সেখান দিয়ে যাঁচ্ছিলেন এবং তিনি 

ভেবেছিলেন যে রাঁজকুমারের1 নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু তার! 

তাঁকে অভিবাদন করলেন না। অধ্যক্ষ এটাকে অপরাধ বলে গণ্য করেন এবং 

পরের দিন প্রকাশ্ঠে তিনি রাঁজকুমারদের বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেন । রমেশচন্ত্ 

ছিলেন এ রাজকুমারদের অভিভাবক | বিষয়টি যখন তীর কর্ণগোচর হোল, 
তিনি অধ্যক্ষের এই কাজের নিন্দা করেন এবং সরকারের দৃষ্টিতে বিষয়টি নিয়ে 
আসেন! শিক্ষাবিভীগের অধিকর্তা এবং সরকার উভয়েই রমেশচন্্রের 

অভিযোগ শুধু সমর্থনই করলেন না, তাঁরা সেই উদ্ধত অধ্যক্ষের এই অশিষ্ট 
আচরণের কঠোর নিন্দাও করেন। এইভাবে অপদস্থ ও লাঞ্চিত হবার পর 

হেলওয়ার্ড সাহেব এইরকম ওদ্ধত্য আর কখনে প্রকাশ করেন নি। রমেশচন্্ 

এই ঘটনায় এতদূর বিচলিত হন যে তিনি রাজকুমারদের এ স্ধুলে আর পড়তে 
দেন নি। রাঁজভক্ত রমেশচন্দ্রের এই মৃতি শীসকশ্রেণীর কল্পনার অগোচির 
ছিল। উর্ধতন মহলে এই ঘটনাটি নিয়ে সেদিন বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। 

রমেশচন্জ্র কিন্ত অবিচল ছিলেন। রাজভক্তি কোনোদিনই এই স্বদেশপ্রেমিকের 
কর্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। 

১৮৯৭ সাঁলের জানুয়ারি মামে ভারতীয় সিবিল সাবিস থেকে রমেশচন্ত্র 

অবসর নিলেন, যদিও তখনো চাকরির নির্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হতে বেশ কয়েক 
বছর বাকী ছিল। কিন্তু বছরে একহাঁজার পাঁউও পেন্সন নিয়ে, কার্কাঁল 

পূর্ণ 'হবার আগেই তিনি সিবিলিয়ানি খোলস ত্যাগ করলেন । এর নয় 
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বছর আগে থেকেই তিনি ষে মনে মনে স্বদ্েশসেবার উন্নততর আদর্শ 
আর ব্যাপকতর ক্ষেত্র খু'জছিলেন তা এই সময়ে তাঁর অগ্রজকে লেখা একখানি 

পত্রে জানা যায়। পত্রথানি গুরুত্বপূর্ণ। এর তাত্বিখ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮। 
রমেশচন্দ্র লিখছেন : “ইতিয়া! কাউন্সিলে চাঁকরি আমার এখন অভিপ্রেত 

নয়। কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড অথবা লগুন বিশ্ববিগ্ালয়ে যদ্দি একটি রীডারসিপের 

চাকরি পাই তাই-ই আমার কাম্য-যর্দি অবশ্য আমার “ভারতবর্ষের 

ইতিহাঁপ-ই এবিষয়ে আমার যোগ্যতার একমাত্র নিদর্শন বলে বিবেচিত 

হয়। পেন্সনের অতিরিক্ত সামান্ত একটু আয় আর সম্মান, এর বেশি 

আমার আর আকা! নেই। ইংলগ্ডে এবং বুটিশ পালিয়ামেণ্টে ভারতের দাবী 

তুলে ধরবার উদ্দেশ্তে একটি ভারতীয় দল করা-_ইংল্ডে অবস্থানকালে 
এই-ই হবে আমার কাজ ।” 

কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা! ছিলনা যে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, কারণ বাঁংলা- 
প্রদেশের শাসনকাধ সংশ্লিষ্ট সমন্তাবলী সম্পর্কে তখন তীর মতোন অভিজ্ঞ 

সিবিলিয়াঁন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তাই দেখা যায় যে, সিমলা 
থেকে চীফ সেক্রেটারি স্যার হেনরি কটন এই সময়ে এক পত্রে রমেশচন্দ্রকে 
লিখছেন £ “০০ 17010 ৪ ৮€]ঘ 506019] 79310020 11. 01১০ 961:5106) 

8180 ৩ ০800 8010 (01996 9০০৮ ) আর ইগ্ডিকা অফিস থেকে আগ্ার- 

সেক্রেটারি তাকে লিখছেন : ৬০৮: ড01070215 16002106776 ড/11] 02 

৪ £৫৪ 10395 10 1361)881.” যাই হোক, শেষপর্যস্ত তিনি তাঁর সিদ্ধান্তেই 

অটল রইলেন। তীর বন্ধুজনও তীকে অবসরগ্রহণ থেকে বিরত হোতে কম 

প্রয়াম পান নি। বাজকার্ধে এত সম্মান, এত প্রতিপত্তি কেউ ত্যাগ করে? 

শিক্ষিত জনসাধারণ ভাবলেন, তার উপর স্থবিচার কর! হয়নি বলেই বুঝি 

রমেশচন্ত্র অলময়ে অবসর গ্রহণ করছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই ষে, 

সরকারী চাকরি তার আর ভালো লাগছিল না। অবসর গ্রহণের ছুটি কারণ 

অনুমান কর! যেতে পারে। তাঁর জীবনীকাঁর লিখেছেন : “4 068018] 
০8967 190 81855 10627 1715 5600720 10৮৩ 01215) 00361 

2100100108, 1107815 200. 29001021১10. 8157255 6321:01560 & 
2৪0 50:071867 20500100. ০5৩: 1170.” সুতরাং তীর প্রথম অঙরাগ' 
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ছিল সাহিত্যের প্রতি । কালজয়ী কিছু সাহিত্য-সম্পদ রেখে ধাবার 

একটা প্রবল আকাঙ্ষাই রমেশচন্দ্রকে সাহিতোর ক্ষেত্রে টেনে, এনেছিল। 
তখন তিমি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন; পেন্সন অবধারিত, কাজেই 

জীবনের অবশিষ্টকাঁল তিনি লক্ষ্মী অপেক্ষা সরস্বতীর আরাধনাঁতেই কাটিয়ে 
দেবেন ঠিক করলেন। কিন্তু এইটাই একমাত্র কারণ ছিল না। দেশ 
ক্রমশই স্বাক্ষত্ুশীসনের পথে এগিয়ে চলেছে, এবং শাসনকাঁধে বহুবিধ 

উদারনৈতিক সংস্কারের পক্ষে তখনকার সময়টা ছিল বিশেষভাবেই উপযুক্ত। 
শাঁসনকাধের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল সংঙ্গিষ্ট থাকার ফলে রমেশচন্্র এই অভিজ্ঞতা 

অর্জন করেছিলেন যে, শাঁলনকার্ধ পরিচালনায় ভারতীয়দিগকে যত বেশি 
স্ুধোগ দেওয়া! হবে, ভারতে ইংরেজশাসন ততই ফলপ্রস্থ ও জনপ্রিয় হয়ে 

উঠবে। তার দেশবাসীর হয়ে এই অধিকার অর্জনের জন্ত তিনি এই সময়ে 

মনের মধ্যে একটা প্রবল প্রেরণা বোধ করলেন। এই ছুইটি কারণেই 

রমেশচন্দ্র অবসরগ্রহণে কৃতসংকল্প হলেন। তৃতীয় কারণ হিসাবে তার 

স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত হবার 
পর থেকেই তার স্বাস্থ্যের কিছুট1! অবনতি ঘটতে আরম্ভ করে। তিনি 

অবসর গ্রহণ করার পর তৎকালীন লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যর স্টয়ার্ট বেলি 
একবার বলেছিলেন 'রমেশচন্দ্র দত্ত সিবিল সাঁবিসের স্তস্তম্বদূপ ছিলেন; তার 

সময়ে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম । : 



| নয় |. 

রমেশচন্দ্রে সমগ্র জীবনে এইবার আরম্ভ হোল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর 

একটি অধ্যায়। 
“06500082625 002 311051) 000116 01 100180 0865561009১ 

ভার জীবনের এই পর্ধে এই-ই ছিল তার “মিশশ? | 

এইবার সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্রের আধার থেকে বেরিয়ে এলেন মনীষি 

রমেশচন্ত্র, এতিহাসিক রমেশচন্ত্র, অর্থনীতিবিদ, রমেশচন্দ্র এবং সর্বোপরি, 
দেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্র। তাঁর এইসময়কার চিন্তাধারা ও বহুবিধ কর্মপ্রয়াস 
সমকাঁলীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। বস্ততঃ 

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্যস্ত-_এই ছয় বৎসরকালেই রমেশচন্দ্রের 

বহুমুখী প্রতিভ। নানা দিক দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের পরিপু্ সাধন 
করেছে এবং এই ক্ষেত্রে তীর দাঁন সত্যই অতুলনীয় এবং অনেক বিষয়েই 
অনন্তপূর্ব। আলোচ্য অধ্যায়ে আমর! তীর ঘটনাবহুল জীবনের এই পর্বটি একটু 
বিস্তারিততাবেই. বলব, কেন না রমেশচন্দ্রের প্রতিভার প্ররুত মূল্য উপলদ্ধি 
করবার পক্ষে তাঁর জীবনের এই কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী অত্যন্ত 

গুরুত্বপূর্ণ । 

সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ, করবার পরই. রমেশচন্্র ইংলগ 
যাত্র! করেন এবং সেখানে তাঁর অবস্থানকাঁল স্থদীর্ঘ হয়েছিল। এইবার তার 
যুরোপ যাঁওয়ার উদ্দেশ্ত ছিল ভিন্ন । ভারতবর্ষে অধিকতর উন্নত শাসনব্যবস্থা 
অন্কূলে তিনি ইংলগ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামনে ভারতবর্ষের সমন্তাগুলি 
তুলে ধরবেন ঠিক করলেন; এজন্য তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় এবং 
বন্তৃতা দিতে হয়। তিনি শুধু ইংলগ্ডের জনমত গঠন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; 
হাউ অব কমন্গ-এর বিশিষ্ট সত্যদিগের মাধ্যমে তিনি বৃটিশ পার্িয়ামেন্টকে 
প্রভাবিত করেছিলেন। সেইসঙ্গে সাহিত্য এবং ইতিহাসের ভেতর দিয়ে 
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যুরোপের বৃহত্বর জগতকে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন । পরিগত বয়ে 
মনীবি রমেশচন্দ্রের জীবনের এই ছিল স্থযহৎ ব্রত এবং এই ব্রত উদযাপনে 
বমেশ-প্রতিভা কি ভাবে সার্থক হয়েছিল, আজ, এই সুদূরকালের ব্যবধানে, 

তার মুল্যায়ন করা সম্ভব । মোট কথা, ভারতের অন্কুলে ইংলগ্ডের জনমত 

গঠনের প্রয়াস, রমেশচন্জরের কর্মজীবনের অন্যতম, এবং আমার মতে, প্রধানতম 

কীতি। তীর বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের এই অধ্যায়টি আজ পধস্ত একরকম 

অনালোচিতই রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম ন্মরণীয়। তিনি 
দাদাভাই নৌরজি। সে সময়ে এই ক্ষেত্রে এই ছু'জনের লেখনী ছিল অবিশ্রান্ত 
আর ক ছিল বলিষ্ট। 7০৮6 ৫10, 176 07০-1374685), 78216 575 17%176 

বইখানিতে নৌরজি ভারতে ইংরেজশীসনের শোচনীয় বার্থতার যে বাস্তব চিত্ত 
একেছেন, ত। তখনকার দিনে বু সহদয় ইংরেজকে পর্ধস্ত চিন্তার খোরাক 

জুগিয়েছিল। এইবার ইংলগ্ের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে অনুরূপ প্রভাব 
বিস্তার করল রমেশচন্দ্রের 7//01075 /% 1708 নামক বইখাঁনি। ১৮৯৭ 

সালের আগস্ট মালে বিলেত থেকে এই বইখানি প্রকাশিত হয়। নামপত্রটি 
এইরূপ 

দাবজো, ৪০ এব9 হব01 
4৯ 10২650100৫6 0:0£553 0010176 4৯ 73000120 ০৪19 

1785-1885 

85 

0, 7006 

[০1007 

0787-70 & আবা005 

1897 

নানাদিক দিয়ে রমেশচন্দ্রের এই বইখানি উল্লেখষোগ্য । ভারতের শাসন- 
ব্যবস্থায় শাসন-সংস্কার সম্পর্কে ভাঁরতবাসীদের পক্ষ থেকে এমন গঠনমূলক 

প্রস্তাব এর আগে আর কেউ করেন নি। দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে রমেশচস্ত্রই 
ছিলেন অনন্ত এবং পরবত্তিকালে তাঁর এই চিন্তার সুত্র ধরেই ভারতশাসন 

ন্ট 
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ব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামে্ট থেকে একাধিক সংস্কার প্রবতিত হয়। সিপাহীযুদ্ধের 
পর ভাপিতশাসনের প্রত্যক্ষ দাক্সিত্ব গ্রহণ করেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং 
১৮৯৭ সালে তার রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হোল। ভারতশামনের 

ইতিহাসে এবং নতুন ভারত গঠনের ইতিহাসে ১৮৫৮ থেকে ১৯০৫, এই 

সাঁতচল্লিশ বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রমেশচন্দ্রের সিবালয়ানি জীবনের সময়ট। 
ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সময়ে শাঁদনযস্ত্রের কাঠামোর তিনি ছিলেন 
একটি উন্নত স্তস্তম্বর্ূপ। ভারতশাসন মম্পফিত সমগ্র সমন্তাঁটি ছিল তাঁর 
নখাদর্পণে | ভারতে ইংরেজশাসনের গতি ও প্ররুতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি 

স্পষ্টতই বুঝেছিলেন যে, আজ হোক আর কাল হোক, এর নিয়তি-নিরিষ্ 
পরিণতি-_স্বায়তশামন বা! 9০1£-60521077161)0 ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারত 

সতার মঞ্চ থেকে রাষ্টগুরু স্থরেন্্রনাথ অনুরূপ কথাই ঘোষণ। করেছিলেন । এব 

ঠিক ন'বছর পরে অবসরপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান হিউম সাহেবের উদ্যোগে 
যখন ভারতের জাতীয় মহাসভ1 ব| [15012 80078] (,01581555 

প্রতিষ্ঠিত হোল, তখন থেকে ভারতবাসীর রা্ীনৈতিক চেতনায় এক নতুন 
দিগন্ত দেখ! দিতে থাকে । রমেশচন্দ্র তখনে। পর্যস্ত সরকারী চাকরিতে 
রয়েছেন, কিন্তু তখন থেকেই আমর! তীর মধ্যে লক্ষ্য করি রাজনৈতিক 

চেতনার উন্মেষ। সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতন। থেকে তার 
মতন দেশপ্রেমিকের দূরে মরে থাকা আদৌ সম্ভব ছিল ন!। রাঁজকার্ষে তিনি যে 
নিষ্ঠা, যে আস্তরিকত৷ আর যে যোগ্যতা প্রদর্শন করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, 
তার মোহ থেকে রমেশচস্দ্র সম্পূর্নরূপে মুস্তু' ছিলেন বলেই না, চাকরি 
থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর দ্নেশের কাজে, দেশের রাজনৈতিক ও 

আর্থনীতিক উন্নতিসাধনের কাজে তিনি তেমনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখাতে 
পেরেছিলেন । দেশভক্ত রমেশচন্দ্র এবার রাঁজভক্ত রমেশচন্দ্রকে অতিক্রম 
করে আত্মপ্রকাশ করলেন এক নতুন ভূমিকায় । । 

১৮৯৭ লাল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জযস্তী উৎসব নিঃসন্দেহে একটা 
খড় ঘটনা, অন্ততঃ ইংরেজদের কাছে। এই বছর তারতে প্রত্ঠাক্ষ ইংরেজ- 
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দনের চল্লিশ বৎসরকাল পূর্ণ হোল। রমেশচন্ত্র তাই এই উপলক্ষ্যে শিক্ষিত 
২রেজদের সামনে ভারত ও ইংলগ্ডের সম্পর্কটা নতুন করে তুললে” ধরলেন 
1র %%910750 ০17 7086 বইটিতে । ভূমিকায় তিনি লিখলেন £ 
588. 21) 11001810 আ1)0 083 ০21518]15 500৫160 006 [0500 

£ 1019 5031015 00111756005 01252176 52171015) 100 1785 

10568560 076 £6520 6৮51065 10101) 109০ 21217 01200 11) 120019 

11726 006 1856 00105 56821:8, 200 10 1795 08152171715 10001701015 

1216 10) ড701051706 002 [00187 200010150:2001) 001106  & 

1817661০028 ০6005, 005 আ1061: 06 07655 0886 

06256] 212062%00120 00 01806 01১2 7221 176205 016 1019 

১1705 2180 065 512৩8 04 1719 ০0010051021) ০6:09:60] 

11091) 00011010158 15515 01 16601005810 001১0191 

101:655 17 [11018 11) 006 70856 210 2. :601:60896 ০0৫ 0106 16:6010)5 

)808060 20 006. £0006.-.৮ 0106 10156015০0৫ 0:08265512 

1619150 8130. 00610156015 0: 10:0981695 2 [15018 172০ 005৫ 

। 7381:8116)] 90:22.1005. ? 

“ইংলগ্ডের উন্নতি ভারতবর্ষের উন্নতি ছুট-ই সমান্তরাল রেখায় চলেছে,” 
মশচন্দ্রের এই দিদ্ধাস্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 0016101505০ 3০%1- 
2100 ৪০61020 ডা1)2]) 1151)0]5 80061800090 19 2,176] 6০ £০০৫ 

0%11)1061)6”--এই মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন 'বলেই রয়েশচন্দে 

ক্ষে শাঁসনসংস্কার সম্পর্কে গঠনমূলক উপায় নির্দেশ করা সম্ভবপর হয়েছিল । 
চটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইথানি প্রকাশিত হওয়। মাত্র ইংলগ্ডের শিক্ষিত 
নাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। রমেশচন্্র বিশ্বাস করতেন যে, 
ট দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাঁল পরে এমন সময় এসেছে ঘখন ভারতে ইংরেজ- 

সন সম্পর্কে একটি তাস্ত হওয়] উচিত। তাঁর এই নির্ভীক মতবাধ “দি 
ম্যান, “ছি টাইমস" প্রভৃতি সংবাদপত্জে সমধিত হুয়েছিব। অভীতের 
সনসংক্কার সম্পর্কে তিনি যেমন আলোচনা! করেছেন, তেমনি বর্তমানে কি. 
পরণের সংজ্ঞা পাালাজ আনি জারি ভ০জপউ . নর্চজি ভিলি বি জে 



১১৬ কমেশচগ্জ্র 

দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের মতে ভারতে ইংরেজশীসনের সবচেয়ে বড়ো ক্রটি ঘেট 
সেট! হোল, তার নিঙ্গের কথায়) “৫৩ 1901 06 15015861/08055 309৩6) 

006106 210 006 01292180156] 51091] 51815 £€1৬2 6০0 1586৫ 

9৫005 ০০০0 1 60৩ 101£1061 07506550৫06 00101105 56:%1০€ 

রমেশচন্ত্র সেদিন স্পষ্টতই একটি মৌল প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তীর যুক্তি 
সারবত্তা অনুধাবন করে, বইখানির সমালোচন! প্রসঙ্গে টাইমস*+-এর মতে 
'রকষণশীল সংবাদপত্র লিখল £ “1. 106৮5 0০০01. 15 ৪0665215511 

৪. 10161) ৫281:2৬, 716 062116555 0০ 01006 1085 50006 ৫01 ৪. £20217 

1700175 1000 81051) 1015 20100187006 0977075059০: 0] 

[01918 18,523 5010৬ 0100 *0৫6 1211:256169 0107, 11 8:0010101 ( 

118 1385 102018 217220 ০02০6060. €০ 01)০07.৮ ' এখানে ৭1615824 

কথাটি লক্ষ্য করবার মতোন । ভারতে ইংরেজশাসনের এঁতিহাঁসিক ভূমিক 
সম্পর্কে রাঁজা রামমোহন রাঁয়ের মনে যেমন কোনো সংশয় ছিল না, তেম? 
লংশয় ছিল না রমেশচন্দ্রের 'মনে। আবার রামমোহন যেমন ভাঁরতবাসী 
সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বার্থে শাসনব্যবস্থায় সংস্কারের দাবী তুলেছিলেন, তা 
প্রতিধ্বনি আমর! পরবতিকালে শ্তনেছি কেশবচন্্র সেনের কে, দাদাঁভা 
নৌরজির কণ্ঠে আর উনবিংশ শতাবের শেষ পাদে দাড়িয়ে রমেশচন্দ্রও সে 
দাবী তুললেন । এ দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তনে, শাসনয্ 
আরো ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকারের পক্ষে, সেদিন রমেশচ, 

দতের এই একখানি বই-ই যথেষ্ট ছিল। আয়তনে ক্ষুদ্র হোলেও) বিষয়বস্ত 
গুরুত্বে এর মূল্য সেদিন বড়ে। কম ছিণপ।1। সেইঞজই বোধ হয় ত্রিটি 
পাপিয়ামেশ্টে হাউস অব কমন্দ-এর ভারত-হিতৈষী স্ান্যবৃন্দের কাছে 27017 
870 17020 পুস্তকখানি যথোচিত মর্যাদা এবং স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 

১৮৯৮ সাঁল। নববর্ষের প্রারন্তে আমরা দেখতে পাঁই ঘে রমেশচন্ত্র লঙ্ 
ফুনিভা (সিটিতে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হোলেন। ইতিপূর্বে 
লগুনের বিদগ্ধসমাজে তাঁর খ্যাতি প্রতিষিত হয়েছে প্রাচীন ভারতী ই 
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) সংস্কৃতির একজন গবেষক হিসাবে । তাই লগ্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ের কতৃপক্ষ 

মেশচন্দরের বিলাতে উপস্থিতির হযোঁগ নিয়ে তাকে তিন বছরের জন্ত 
ধ্যপকপদে নিযুক্ত করেন। একমাত্র দাদাভাই নৌরজি ব্যতীত আর কোনো 
গারতীয়ের ভাগ্যে তখন এই সশ্মানলাভ ঘটে নি। এই পদের জন্ত কোনো বেতন্গ 

ইল না) বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে এককালীন 

[কটি ফী গ্রহণ করা হোত। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল £ ভারতের প্রাচীন 
তিহাঁস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও কাব্য। এই বক্তৃতাগুলি প্রত্তত করবার সময়ে 
তমি গভীরভাবে গবেষণাকার্ষে মনোনিবেশ করলেন । এরই ফল ভারতীয় 

হিত্য-সংস্কৃতি মূলক কয়েকখানি ইংরেজি গ্রন্থ। প্রাচীন ভারতের বিবিধ 
স্তাঁধারার সঙ্গে, আমরা দ্নেখতে পাই যে, সমসাঁময়িককালে দু'জন ভারতীয় 

শীষি ইংরেজ সমাজকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের পুর্ব-সংস্কার যাচাই করে নিতে 
হায়তা করলেন- এদের একজন রমেশচন্দ্র, অন্যজন বিবেকানন্দ। এষে 
'ত বডে| হিতসাধন তা আজ আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পাঁরব না। 
গারতবর্ধ জম্পর্কে ইংরেজদের মনে তখন একট অদম্য কৌতুহলের কৃষ্টি 
য়েছে। হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এর কিছু আগে লগ্নে এসে প্রচুর 
নালোড়নের স্গ্টি করে গিয়েছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে অক্লান্তকর্মা ভারত" 

ইতৈষী দাদাভাই নৌরজির প্রয়াসও এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে ন্মরণীয়। এমন 
রমেশচন্দ্র দত্ত ঘে লগ্ডনকে তার কর্মস্থল বলে গণ) করবেন, সেদিন এটা 

বই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছিল। ২০শে জাহুয়ারি ফুনিভাঁপিটি কলেজে তাঁর 776 

08 ০7 1708217 128401% সম্পকিত বক্তৃতাঁমালা আরস্ভ হয়। এই 

দ্যয়ের ওপর তিনি সর্বপমেত ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তার দ্বিতীয় 
ধায়ের ব্তৃতাগুলি শুরু হয় এ বছরের অক্টোবর মাসে। প্রাচীন গ্রীন ও 
বামের ইতিহাস সম্পর্কে যুরৌপের বিদ্ভালয়গুলিতে যে রকম আগ্রহের সঙ্গে 

ঠন-পাঠন হয়, রমেশচন্্র অনুযোগ করে বললেন, ঠিক সেইরকম আগ্রহ 
িলক্ষিত হয় না প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পঠন-পাঠন সম্পর্কে। এই 
মহযোগের একটা প্রত্যক্ষ ফল এই দেখ! দিয়েছিল যে, এর কিছুকাল পরেই 

টারতবর্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ওদেশের শিক্ষায়তনগুলিতে রীতিমত অঙ্গণীলন 

মারস্ত ছোতে থাকে । 
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১৮৯৮ সাল শেষ হবার পূর্বে ইংলগ্ডের বিতিতন স্থানে অনুচিত চবিবশ 
সভায় তিনি বন্তৃত1 করেন; নতুন সিডিশন বিল, নতুন কলিকাঁতা৷ মিউনিযি 
প্যাল বিল এবং ভারত সরকারের সীমান্ত নীতি- প্রধানতঃ ইহাই ছিল তত 
বক্তৃতার বিষয় । এইসময়ে লগ্নে উপস্থিত থেকে আর যে দু'জন বরেণ্য ভারতী 
রমেশচন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্য একজন হোলে 

দাদাভাই নৌরজি অন্তজন আনন্দমোহন বন্থ। ভারতসম্পর্কে ইংলগ্ডের জনমত 
গঠনে এই তিনজনের প্রয়াস ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হোয়ে আছে । ১৮৯৮, ১৮ 

ফেব্রুয়ারি তারিখে গভর্ণর-জেনারেলের বিধান পরিষদে (15815151015 

0০4০1] ) নতুন দিডিশন বিল যখন আইনে পরিণত হোল, রমেশচন্্র তথ, 
তার প্রতিবাদ করে ম্যাঞ্চেস্টার গাডিয়ান পত্রিকাঁয় একখানি পত্র প্রকা, 

করলেন। নেই পত্রে তিনি বলেছিলেন যে, বিলটি আইনে রূপান্তরিত হুবা 
পর হাউস অব কমন্স-এ আলোচিত হওয়ার কোনে! সার্থকতাই ছিল না 
ভারতবর্ধের জনমত গ্রকাঁশে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির ক্রোধ করাই ছিং 
এই মতুন আইনের প্রধান লক্ষ্য শ্বেতাঁ্গসমাজ-পরিচাঁলিত সংবাদপত্রগ্ুলিতে, 
সরকারী নীতির সমালোচনা বড়ো! কম প্রকাশিত হোত না। রমেশচন্দ্র তাই 

তীর পত্রে বললেন, এই আইন তাদের সম্পর্কেই ব| কেন না প্রযুক্ত হবে? আই; 
সকলের পক্ষেই লমানভাবে প্রযুক্ত হবে, এই চিরাচরিত নীতির কেন ব্যতিক্র: 
হবে? রমেশচন্দ্র অভিজ্ঞ মিবিলিয়ান। দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্য 

গুলি সাধারণতঃ অধস্তন সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা বিকৃত হোয়ে উধ্বত, 

মহলের গোচরীভূত হোত, তা তার বিশেষভাবে জানা ছিল। তাই দেশা 
সংবাদপত্রের পক্ষ সমর্থন করে তিনি সেদিন বলেছিলেন, [56 10012 
০৬০12706176 15 06061 0713160 5 80805121806 05 580020104- 

665 100 0010110)6 006 52100980018 780218 151 015৩ 0080, 0065 

৪০. বর্ধমান বিভাগের কমিশনার থাকাকালীন ভারতীয় লংবাদপত্র 

সম্পর্কে রমেশচন্ত্র যে রিপোর্ট রচনা করেছিলেন এই প্রসঙ্গে সেটিও দ্মরণীয়। 

২*শে জুন, ১৮৯৮। স্থান £ সেন্ট মার্টিন টাউন হল। 



রমেশচন্ত্র ১৭৪ 

আজ এখানে ভারতীয়দের একটি সভা হবে। সভাপতি দাদাভাই 

নীরাজি। এই সভায় আলোচনার বিষয় £ নতুন সিডিশন আইন্/ কলিকাত। 
শীরসভাকে শ্বায়ত্ব-শাসনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার প্রন্তাক এবং সীমাস্ত- 
দ্ধের যাঁবতীয় বায় ভারতবর্ষের উপর চাপাঁনর জন্য ব্রিটিশ পাঁলিয়ামেন্টের 
দ্ধাত্ত। বিষয় তিনটিই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে 
স্তাব উত্থাপন করলেন সভাপতি ন্বয়ং, তৃতীয়টি সম্পর্কে আনন্মমোহন বস্থ 

ীর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আলোঁচন! করলেন রমেশচন্ত্র। ভারত সরকার সম্প্রতি 
[ইন প্রণয়ন সম্পর্কে যেরকম বেপরোয়! ও কাগুজানরহিত মনোভাব প্রদর্শন 
রেছেন ( রমেশচন্দ্রের নিজের কথায় £ “006 01585601151 160101653 

00 05156 12851518001 06 056 (02110102106 0£ 11012. ), 

র্ভব্যবুদ্ধি প্রণোর্দিত হোঁয়েই রমেশচন্দ্র তাঁর প্রতিবাদ করতে কিছুমাত্র 
তন্ততঃ করলেন না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ন্যায়বিচারের ওপর . ভারতের 

মসাধারণ বরাবরই বিশ্বাসপোঁষধণ করে এসেছে, এই কথা বলে রমেশচন্দ্র খন 
ললেন, “কিন্ত গত ছুই বৎসর্কাঁলের মধ্যে এই বিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিখিল হয়ে 

ডেছে»” তখন সভায় তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। উচ্ছাস বা আবেগের দ্বারা 
রিচালিত হবার মাঁঞ্ষ তিনি ছিলেন না। জীবনের দীর্ঘকাল তিনি সরকারী 

1সনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কাজেই তীর মতোন অভিজ্ঞ 

ক্তি ষখন এমন কথা উচ্চারণ করেন, তখন তার গুরুত্ব মহজেই অনুমেয় । 
আমর! যে সময়ের কথা বলছি তখন সবচেয়ে বিতর্কমূলক বিষয় ছিল “দি 

বঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ফ্যাক্ট, এবং এই আইনের বলেই কলিকাতা পৌরলভার 
1সনতন্ত্র আমূল সংশোধন করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (তখনকার নাম 
বগল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ) একটি বিল (দি ক্যালকাট। মিউনিসিপ্যাল 
ল” ) উত্থাপিত হয়। সমকালীন কলিকাতীঁর ইতিহাসে ইহা! একটি স্মরণীয় 
টনা। এই বিলের প্রতিবাদে রমেশচন্দ্র সেদিন ইংলগ্ডে বসে যে বিপুল প্রয়াস 

পয়েছিলেন, তা৷ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্মর্তব্য। এই প্রসঙ্গে হুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ীর আত্মচরিতে লিখেছেন £ 

€56 081005 01010101551 81] ৪৪6, 10081 10698616১ ৮০৫ 

: 850 81) 8117111015 106105656 85 16 876০6501156 012703015 ০৫ 



১২৬ রমেশচন্ 

10021 5516-80017105176) 10 005 2:00, 2120 ৫০610100616 0: 

%112101 211 10720191216 2 20176611105 65065210060. 80167005282, 

চং, 0.1 9025 12 7251500 15০2 ০ 50806600102 8.610861012) 

8£81096 006 3111, 1 21506010552] 1) ০00000001)1080012 10 

11005 16 আ৪৩ ০1১1০615 000০0011015 20065 0020 002 £650 

8620915 ০02. 16 13111 ৮7৮88 0182101500-১% 

'কলিকাঁতা পৌরসভার পক্ষ থেকে রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেব এক পব্জে রমেশ- 
চন্্রকে জানালেন যে, পাঁলিয়ামেণ্টে এই বিলের প্রতিবাদ করবার জন্য তাঁকে 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হোল। ম্যাঞ্চেস্টার গাডিয়ান, ইপ্ডিয়া ও টাইমস 

প্রভৃতি পত্রিকায় বিলের বিরুদ্ধে একাধিক পত্র প্রকাশ করে তিনি ইংলগ্ডের 

জনমতকে প্রভাবিত করবার চেষ্ট/ করলেন । ওয়েস্টমিনিস্টার টাউন হলে এবং 
ম্যাঞ্চেস্টাবে দুইটি প্রকাশ্য সভায় এই সম্পর্কে তিনি বক্তৃতাঁও দিয়েছিলেন। 
ম্যাঞ্চেস্টারের বক্তৃতায় বিশপ হিয়ারফোর্ড সভাপতিত্ব করেন। তারপর 

লগুনের ইপ্ডিয়া সোসাইটির বাধষিক সম্মেলনে রমেশচন্দ্র এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব 
উত্বাপন করে বলেন £ “556 8745 092:2151005 6910163 ৪1] 19815- 

120100 1:65500100178 52150 210101776176 11) 117019) 210 01:£65 (006 

(00৮21081701 00 91015012006 081601068. 10101010891 3111. 

সুরেন্দ্রনাথ তখন কাউন্সিলের সদস্য। আইনসভায় তিনি বিলের প্রবল 
বিরোধিতা করলেন; কলকাতার টাউন হলে একাধিক জনসভায় গ্রতিবাদ 

ধৃমায়িত হোল । মিঃ এন এন ঘোষ এই বিলের ওপর এইসময়ে ষে পুস্তিকাটি 
রচনা করেন, ইংলগ্ডে রমেশচন্দ্রের মাঁরফৎ্ তা ব্যাপকভাবে বিতরিত হয়। এই- 
লময়ে লগ্ডন থেকে প্রেরিত এক পত্রে (এই চিঠির তারিখ ওর] ফেব্রুয়ারি, 
১৮৯৯ ) রমেশচন্দ্র বাজ! বিনয়কৃষ্জকে লিখছেন ২ “115 159০960. 906601)25 

8170 120575 €০ 01)6. (507080% 2250. 0106 77795 185 1090 50226 

€£6০6 07 0116 00010 01011010210 0015 ০০180551200 ৪ ৮০:০৪ 

13 29150 ০ 0616720 06 13111.” কিন্তু বিলের বিক্দ্ধে এত আন্দোলন, 

এদেশে ও”দেশে এত প্রতিবাদ নবই নিস্ষল হয়। লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল 
7 * এ রগ জ আ্রমজ্ত : 8, , 88৫0০ 



রবমেশচন্ত্র ১২১ 

নীতিরই জয় হয়। বিলটি আইনে পরিণত হয়। ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ 
তারিখের ম্যাখেস্টার গাঁডিয়ানে একখানি সুদীর্ঘ পত্রে রমেশচন্্র লিখলেন £ 
৮0060659006 5211760561727626 11] ০০ 02 0০810) 08০00 

80107110150:96101 11 17018, ০০ 0৭12 3306 £02117 117019 ৯/]] 

620606 7100 006 ০০-01১2:800]0; 0৫ 07 020116 ॥ 500. ০2106 

92০6 00610 ০০-07061:5002 আ100000 00030105 012) আ10 50126 

00৬/1:5.% 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলিকাতা৷ পৌরসভাব ক্ষমত। সন্কুচিত করে যখন এই 

কুখ্যাত বিলটি পার্শ হয়, ৩খন এব প্রতিবাদে ১৮৯৯ সালে আটাশজন দেশীয় 
কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগ করেছিলেন । সেদিনের সেই ঘটনাটিকে রসরাজ 

অমৃতলাল বস্থ তীঁখ “সাবাস আটাঁশ' শীর্ষক কবিতায় ম্মবণীয় করে গেছেন। 
এইভাবেই এই ঘটনাঁটির ওপব যবনিক1! নেমে এসেছিল। কলিকাত। 
পৌরসভার ইতিহাসে ইহাই কুখ্যাত 'ম্যাকেঞ্জি আইন”; স্যব আলেকজান্দার 
ম্যাকেঞ্জি তখন বাংলার ছোটলাট ছিণেন। 

যে ছু'বছর তিনি এইরকম বিবিধ রাজনৈতিক কার্ধকলাপে বান্ত ছিলেন, 
সেইসময় কিন্তু রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। “রামায়ণ? ও 
মহাভারত” এই মহাকাব্য ছুইখানির কাহিনীর সারাংশ নিয়ে তিনি এইসময়েই 

ইংরেজিতে কাব্যান্ত্রধারদ রচন। ও প্রকাশ করেন। ইংরেজি গদারচনাঁয় রমেশচন্দ্ 

হ্ক্ষ ছিলেন, কিস্তু ইংরেজিতে কাব্যরচনার উপযোগী প্রতিভা তার তেমন 

ছিল না, এ তিনি নিজেই শ্বীকার করেছেন। মহাভারতেধ কাব্যান্বাদ যখন 

সম্পূর্ণ হয় তখন তিনি প্রথমে তা অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারকে দেঁখালেন। সেই 
অনুবাদ পাঠ করে অধ্যাপক এমনই মুগ্ধ এবং বিশ্মিত হন যে, তিনি এর একটি 

তূমিক! লিখে দিতে সম্মত হন। ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে মহাভারত? 
প্রকাশিত হয় এবং এর এক বছর পয়ে বেরুল “রামায়ণ । ম্বুরোপ গর্ব করে 

তার “ইলিয়ড' আর 'ওডিসি নিয়ে, কিন্তু এই ছুইখানি ফুঝোপীয় মহাকাব্য 
একত্র করলে য1 হয় ভারতীয় মহাকাব্য মহাভ1রতের আয়তন তায় সাতগুণ। 



৯২২ রমেশচন্ত্র 

কী এই মহাঁকাব্যের বৈশিষ্ট্য, কী এর বাণী, ইংরেজি পাঠকদের আমলে 
রমেশচন্দ্র তাই তুলে ধরতে চাইলেন। “মহাভারত” কাঁব্যান্বাদদেব ভূমিকার 
একাংশে তিনি লিখেছেন £ “71086 5856 001:010105 ০0 005 01181178] 

85 5811101060 ০৮০1) 07052 ড/1101) 816 10:6521660 ৪12 0115 [১0৫- 

01019 /101518 17802505 0006 0817 17901021005 0: 0006 12010, 200 

0০5 ৫2950101106 01952 11701061065 ৪5 6010 05 022 0০02 101015216, 

আর কেন তিনি পছ্যে এর অন্নবাদ কবলেন ভূমিকায় তার কারণ উল্লেখ কবে 

রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ “মূলের অস্তনিহিত যে মাধুর্য, সংস্কৃত শ্লোকগুলির ষে 
সঙ্গীতময় ঝঙ্কার, অনুবাদে তা অক্ষুপ্ন রাখা সম্ভব হয় নি। মূল কাব্যে সংস্কতের 
একটি বিশেষ ছন্দ বাবহত হয়েছে আর প্রতিটি পঙক্তি ষোল অক্ষর সমন্বিত । 

ইংরেজ পাঠকরা ঠিক ঘে রকম ছন্দের সঙ্গে অভ্যন্ত, আমি এই অন্নবাদে 
ঠিক অন্থরূপ একটি ছন্দ ব্যবহার করেছি। আমার বন্ধু অধ্যাপক এডমও 

রাঁদেল, এই অন্থবাদ কার্ষে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন ।” এই অন্তবাদ- 
গ্রন্থের ভূমিকাঁটি সুদীর্ঘ এবং মূল্যবান। কাব্যা্টরাগী পাঠককে আমি তাই 
রমেশচন্দ্রের এই ভূমিকাঁটি একবার পাঠ করতে অন্থরোধ করি। ভারতীয় 
সভ্যত| ও সংস্কৃতির উজ্জবলতম নিদর্শন মহাভারত মহাঁকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 

একটি চমৎকার বিশ্লেষণ আছে এই ভূমিকাটির মধ্যে । মহাভারতের গৌরব 
চরিত্রচিত্রণে;) তাই রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ “০ ০] 0£ 606 10881 
[5807 0086 ০0810 17021020720. 15 50 1101) 200 €:5৩০ 23 €6 

11070870706 11 0০ 00108001602 006 170105]) 01080120621৯ 

[615 212 20510086018. 01 06 1106 2100. 10705715086 0৫ 81301217€ 

[7)019. কিন্তু মহাভারত সম্পর্কে রমেশচন্দ্র এর চেয়েও বড়ো কথা বলেছেন। 

ভারতের কোট'কোটি হিন্দুর কাছে যুগ যুগ্ন ধরে এই মহাঁকাব্যখানি একটি 
জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে, মহাভারতের প্ররুত গৌরব তো৷ 
এইখানেই । রমেশচন্্র তাই লিখেছেন £ “টব০ আ0 20 50006, 1800 

10701056110 35606) 01. 1:81] 10 102]5) 150 91781682216 ০1 

1111001) 12 00811817-510281011)6 18105, 15 006 1080101581 0:0৫: 

01 1006 13800195560 0112 88036 6506 25 0126 21005 0£ 10018 86 
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০£ 00৪ [313095. জাতীয় মহত্বে কতখাঁনি বিশ্বাসী হোলে পরে, এমন ভাবে 

চিন্তা কর] যায় এবং এমন কথ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায়) রমেশচন্দ্রের এই 
উদ্াতিটি তাঁর প্রকৃষ্ট নিদর্শন । রমেশ-মনীষার স্বাতন্ত্র এইখানেই । 

রমেশচন্ত্র-কৃত অনুবাদের একটু নিদর্শন এখানে তুলে দিলাম। ভ্রৌপদীর 
্বয়ত্বর সভায় তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে একে একে বহু রাজন্যের সমাগম 
হয়েছে। সভায় অঙ্গরাঁজ কর্ণের প্রবেশের চিত্রটি রমেশচন্দ্রের অন্তবাঁদে 

এইরকম ফুটেছে £ 
০ 00০ 65805 0৫ 21095 8০ 25060) 20 06 0199106 1১001 

01:89 10161), 

110510+5 0102 15 1)0151)90. 11) 31121006,+ 5109৬/ 015192130 605 

089521:5-0ঘ, 

[79111 1105 চ211510-51)915106 0001505710081565 2 ৫661) 20 

৫০৪80] 80000 

01910158150 018 0: /2111156 ৮78800195 100150 00013 01০ (21050 

£:০09150 ! 

416 656 50110. 10000176919 51011076219 16 01015017601 022 

০৪70? 

[৪ 10 6500069563 09211075 20021)0 1)210০6 006 11817001829 

105 01102? 

71008101110 065০ 2120 0560509016১ 0: 006 ৪00150 15 

৫7280 200 10161), 

400 80010 0১6 10105 £8098 0105 000 ০:0০ 10 

803010183 252 [১ 

রামাক্পণের ভূমিকাটিও অন্থরূপ সারগর্ভ ও নুদীর্ঘ। ভূমিকার গ্রারস্ে 
রমেশচন্জ্র মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্য ছুইখানির একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক 

জালোচন। করেছেন । তাঁর মতে রাষায়ণই শ্রেষ্ঠ, কারণ, [8৩ 700110076 



১২৪ রমেশ চত্ 

18 1700068.801815 90060110122 165 06110651001 0£ 00956 5০01 

8130 [61529 01661961: 2100610155 আ1101) ৩0660 1060 00 55108 

1166, 2170 17010 006 010 (০£60১:. এই মহাকাব্যের নায়ক 

লোঁকোত্রচরিত্র রামচন্দ্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, প্রজাদের জন্য রামচন্দের 
ভালবাসা, ব্বামচন্দ্রের প্রতি প্রজাদের আগত্য, মহাকবি বান্মীকির লেখনীতে 
এক আশ্চর্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। যুগে যুগে রামচন্দ্র চরিত্র হিন্দুদের 
অনুপ্রাণিত করেছে এবং একথা ধলা যেতে পারে ষে, এই আদর্শচরিত্রের 
মধ্যেই সমগ্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সর্বকালের হিন্দুজাতির চরিত্র । রামচন্দ্র 

কর্তব্যপরায়ণত।, তার পিতৃভক্তি, তাঁর ভ্রাতৃবা্সল্য, পৃথিবীর আর কোনো 
কবির কল্পনায় আমরা পাই ন| | যুদ্ধ-বিগ্রহেব লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনার জন্য 

নয়, গার্স্থাজীবনের ন্থখছুঃখের চিরস্তন মধুর চিত্রই রামায়ণ মহাঁকাব্যকে একটি 
স্বতন্ত্র মহিমা! দিয়েছে । এইজন্যই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছে ইহা এত 
প্রিয়। সীতা হিন্দুনারীর নিকট একটি আদর্শ চরিত্র হিসাবে সম্পৃজিত!। 
রমেশচন্দ্র তার ভূমিকাঁয় সীতাসম্পর্কে লিখেছেন £ “316 10109 ৪ 01806 17 

006 10680 0৫ /0120010 110) 11018 110101 00 001)61 02681001201 & 

2০6০5 12881801012 [10105 217002)£ 2175 00111096101 00. 21:00. 

এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভাঁবতের জীবনাদর্শের তুলনামূলক 
আলোচনা করে একটি হন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ই “[26 
10681 01 1162 85 105 210 0258065 800 61801259 17 2701611 

(15202 7 002 1062] 01 1106 585 19160 250 60010181806 8130 

৫০09000 1) 21801206 117019. 1100০ 0812 0৫ 21610 ৪৪ ৪ (81 ০: 

00081151062 8700 105510255 0101) 00810060076 ড০566107 

006, 10105 20৩ ০৫ 9165 অ৪5 ৪. 0816 ০01 আ000810]5 1980) 8150 

৪611-800688010)0 11013 011900060 210. 08501178050. 01১০ 17120 

₹/0210.৮ মনম্বী রমেশচন্ের দৃিতে প্রাচীন হিন্দুভীরতের এই মহাকাব্য 

ছুইখানিক্ গৌরব ও গুরুত্ব সেদিন এইভাঁবে উপলব্ধ হয়েছিল বলেই না 
ভারতীয় সভ্যতা ও বংস্কৃতির প্রতি তিনি অতথানি শ্রদ্ধা! পৌধণ করতেন । 
শিক্ষায় এবং আচরণে তিনি 'পাঁকা সাহেব” ছিলেন, আই্ঠানিক ত্রাঙ্গ নী 



বযষেশচন্ত্র ১২৫ 

হয়েও তিনি ব্রাঙ্গধর্মের সংস্কারমুক্ত উদার ভাবধারার অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তা 

সত্বেও দেখা যায় যে, সেযুগে তার মতন সত্যকার হিন্দু খুব বেশি ছিলেন না। 
পৃথিষীতে কোনে! মহৎ কবির স্যষ্টি কালজয়ী হতে পারে না, ঘি না তাঁর 

হন্তির মধ্যে কিছু চিরস্তন সত্য নিহিত থাকে । কবির স্্্ির সার্থকতা এইখানেই । 

ভারতের কালজয়ী মহাকাব্য দুইখানি অনুশীলন করে রষেশচন্ত্র এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন ষে £ “০ ০1] 0£ 06 10082018007) 80163 

1006 0121655 16 00015 8101000195 50206 70701010000]: 17001081 

62611125 2100 17000212115” এবং তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের কোনে 

অবকাশ নেই? প্রাচীন হিন্দুভারতকে জানতে হোলে, প্রাচীন হিন্দুজাতির 
জীবনাদর্শকে বুঝতে হোলে, মহাভারত এবং রামায়ণ এই ছইখানি মহাকাব্যের 
অন্থশীলন অপরিহার্য । এই ছুই মহাঁকাব্যের ভাবধারার মধ্যেই আছে 
হিন্দুজাতির অম্গ্র পরিচয় । রম়েশচন্দ্র তাই লিখেছেন £ “মহাভারতে বর্ণিত 

হয়েছে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক জীবন, তাঁর শৌর্ধ, বীর্য ও আকাজ্জাঁর 
কথা; আর রামায়ণে প্রাচীন ভারতের অনুপম গাহস্থ্যজীবনের হত কিছু 
মাধুর্য, ধৈর্য, ভক্তি এবং ধর্মীচরণ। একটি চিত্রকে বাদ দিলে অন্য চিত্রটি 
অসম্পূর্ণ থেকে যাঁয়।” সবশেষে তিনি লিখেছেন £ “৩ ০ €0860067 

£1555 05 2 602 2150 £:201010 05০0016 0: 22012106 [10590 1166 

8150 ০1511128610 210 100 1326101) 02 28100 1085 10125617650 

8 00029181000] 10150016501 105 £10110905 19880. 70 202 01১০ 

1070027002০: 056 117012812 50158 012. 002 1166 8100. 01111296101 0: 

00510860005 200 00 006 06%61013700616 ০0৫ 00612 0000617) 

1818385825,  11067:2007655, 2100. 161181008  16011008) 15 0 

50200:21)6150 0136. 168] 10156075006 050015 0011774 00:66 

(00010058100 55818. 

উনধিংশ শতাবীর নবজাগরণের পুরোধা ধার! ছিলেন, তাদের মধ্যে 
আমর! এমন কাউকে পাইনি যিনি প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুশীলনে 

এমনভাবে মহাভারত ও রামায়ণের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। রমেশচন্ের 

মহাভারত ও রামায়ণ কাব্যের অনুবাদ হয়ত কাঁব্যবিচারে উচ্চাঙ্গের হয়নি, 
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কিন্ত তার সমগ্র প্রয়াসের ভেতর' দিয়ে ষে শ্রদ্ধা! এবং জাতীয় মহথ্ধে বিশ্বাম 

প্রকাশ পেয়েছে, তার মূল্য বড়ো কম নয় । ইংলগ্ডের বিদগ্ধ সমাজে তার এই 
কাব্যাহ্থিবাদ ছুখাঁনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল এবং অধ্যাপক য্যাক্সঘূলার 

মহাভারত কাব্যান্ছবাদের একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে শুধু রমেশচন্দ্রের প্রতিভাঁকে 
সম্মানিত করেন নি, সেইসঙ্গে সমগ্র ভাঁরতবাঁনীকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন 

ইংলগ্ডের একাধিক পত্জিকায় এই কাব্যা্গবাদ ছুখানি সমালোচিত হয় । প্রসঙ্গত 

এখানে উল্লেখ্য যে, ছুইখপ্ড পুস্তক অতি নুদৃশ্যভ|বে বাঁধিয়ে রমেশচন্দ্র মহারাপী 
ভিক্টোরিয়াকে উপহার-ম্বরূপ প্রদ্দীন করেন। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির 

জার্নালে এই কাব্যান্তবাঁদের সমালোচন। প্রসঙ্গে বল! হয়েছিল £ “4১5 1162125 

270৫ 1615 061:991)]5 ৪ ৮25 86৪6 5850855 ” রমেশচন্দ্র মূলতঃ এই 

অন্তবাদকাধে হাত দিয়েছিলেন ইংরেজ পাঠকদের সামনে ভারতীয় মহাঁকাব্য 

দুখানির পরিচয় তুলে ধরবাঁব জন্ত । তার সমকালীন বিশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে 
এই কাব্যান্ুবার্দ সম্পর্কে কে কি মত প্রকাশ করেছিলেন তা জান] যায় না, 

যদিও দেখা যায় যে, তার জীবনচরিতক]র লর্ড কার্জন, লর্ড রিপন প্রভৃতি 
খ্য(তনাম৷ ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রচুর মতামত উদ্ধত করেছেন । 

রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শে রমেশচন্দ্র কতখানি বিশ্বাসী ছিলেন, তার 
প্রমীণ শুধু এই অন্থবাদ নয়, এই সম্পর্কে তিনি পরবতিকালে ছুটি উজ্লেখষোগ্য 
লিখিত প্রবন্ধ ও পাঠ করেছিলেন । মহাভারত সম্পর্কে প্রবন্ধটি পাঠ করেন 
১৪ই জুন, ১৮৯৯ আর রামায়ণ সম্পর্কে প্রবন্ধটি ১৪ই অক্টোবর, ১৯০০। প্রবন্ধ 
ছুটিই রয়্যাল সোপাইটি অব লিটারেচার নামক বিদগ্ধ সমিতিতে পঠিত হয়। 

১৮৯৯ পালে তিনি উক্ত সোসাইটির একজন ফলো! ( 5119৬) নির্বাচিত 

হন। তখন হানোভার স্কোয়ারে সোসাইটির নিজন্ব ভবন ছিল এবং রমেশচজ্জ 

রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে প্রবন্ধ ছুটি এখাঁনেই পাঠ করেছিলেন। তাঁর 
পূধে এই সম্মান লাভ আর কোনো ভারতীয় লেখকের ভাগ্যে ঘটেনি । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে. রমেশচন্দ্রের সমসাময়িককাঁলে অরবিন্দ ঘোঁধ বরোদায় 

থাকাকালীন ইংরেজি ভাষায় রামায়ণ-মহাঁভারতের অনুরূপ কাব্যা্গবাদ 
করেন এবং রমেশচন্দ্র এ পাঙুলিপি দেখে লেখকের কবিত্বগ্রতিভার প্রশংস! 
করেছিলেন । রমেশচন্জ্র কবি ছিলেন না, অরবিন্দ কবি ছিলেন; তাই তীর 



রমেশ চন্্র ১২৭ 

অস্থবাদ অপেক্ষাকৃত কবিতৃস্থযমীমণ্ডিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু 
রমেশচন্দ্রের কাব্যাম্বাদ প্রকাশিত হয়েছে জেনে, অরবিন্দ তার অন্নবাদ 

প্রকাশে সে নময়ে বিরত ছিলেন। রমেশচন্দ্রের রাঁমায়ণ-মহাঁভারত গ্রীতি তার 

*ধর্ষকন্তা' নিবেদিতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, এ-কথাটাও এখানে উল্লেখ করা 

দরকার । 

এইপময়ে রমেশচন্দ্র আরে! একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করে- 

ছিলেন। ন্বর্ণকে ভারত সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার ( ০৪605 ) মান 
(5687509:9 ) হিসেবে ধীর্য করা এবং কৃত্রিমভাবে রৌপ্যের বিনিময় মূল্য 
(05013817865 ৪1 ) ধার্য করার জন্য ভারত সরকার একটি প্রস্তাব করেন। 

রমেশচন্দ্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ম্যাঞ্চেস্টার গাঙিয়ানে একখানি পত্র 

প্রকাশ করলেন। ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মানে এ পত্রথানি গাডিয়ানে' 

প্রকাশিত হয়। সেই পন্বের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল। রমেশচন্্র 
লিখেছিলেন £ “৬101916891৭ €০0 005 000161005 7006501012) 1136 

০৫108020 16091 01 [79019 26 1010001098115% 01215100005 88815 

006 ০1931176 01100110520 0102 8.15178 ০01 076 ৬210 ০0৫ 026 

10766 24015018115. এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তার যুক্তি এই রকম 

ছিল, যথাঃ (১) রৌপ্য ভারতবামীর জাতীয় সম্পদ; কারণ ভারতীয় 

স্বীলোকদের জন্য প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য অলঙ্কার তৈরি হয়ে থাকে; 
ইছাই ভারতীয়দের এক প্রকার সঞ্চয়। কৃত্রিম উপায়ে টাকার দাম বৃদ্ধি 

করলে জাতীয় সম্পদের শতকরা! বিশ-ত্রিশ ভাগই আত্মসাৎ করা হবে। সুতরাং 
015 20 ৪806 06 50132508001 ৪11 06 20016 ০:06] 0608052 

16 (001165 686 79001: 20111109715 0£ [17919 3৮ (২) ভারতের চাষীর! 

(ভারতীয় জনমংখ্যার পাঁচ ভাগের চার ভাগই চাষী) টাকায় খাজন! দেয়। 
কত্রিম উপায়ে টাকার দাম বৃদ্ধি করা আর তাদের খাজন! বৃদ্ধি করা একই 
কথা। এদেশের চাষীদের দারিপ্র্য অবর্ণনীয়, এই ব্যবস্থার ফলে তাঁর! আরে! 

দরিত্র হয়ে পড়বে ; (৩) মহাঁজনদের কাছে চাষীর! ঞ্ধণভারে জর্জরিত? টাকার 



৯২ মেশচন্্র 

হিসাবেই এই খণ ধার্ধ হয়ে থাকে । টাকার দাম বৃদ্ধি করার অর্থ মহাজমদের 

কাছে চাষীদের খণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এর ফলে সঙ্গতিসম্পর মহাঁজনদের 
উপকার হবে আর অগ্তদিকে খণভারে জর্জরিত চাঁধীর! ধ্বংসপ্রার্ধু হয়ে যাবে; 
(৪) ধনী ও দরিদ্র নিধিশেষে ভাঁরতীয়র] যে কর প্রদান করে তা তার! টাক! 
দিয়েই করে থাকে । স্ুতবাং টাকার মূল্য বুদ্ধি করা আর দেশের করতার 
বৃদ্ধি কর! একই কথা; এবং (৫) ভারতের সরকারী খণের (28170 06৮০ ) 

বেশির ভাগই ভারতীয় মুনতায় (2৩৮০০) নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং 
টাকার মূল্য বৃদ্ধি করা আর সরকারী খণের মাত্রা বৃদ্ধি করা একই কথা। 

যাদের কাছে গভর্ণমেপ্টের বণ্ড (80130 ) আছে, একমাত্র তারাই এর ছাবা 
উপকৃত হবে । তাঁব এই যুক্তির মধ্যে রমেশচন্জ্র এক জায়গায় ৭930%6120061)0 

কথাটির অর্থ করেছেন 411১6 [00191) [86107 $ তখনকার দিনে এই চিন্তা 
বা ০০০৪০: একজন সিবিলিয়ানের পক্ষে কম সাহসের পরিচায়ক ছিল না। 

সমগ্র প্রস্তাবটি একাস্তভাবেই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী-_এই সাবধানবাণীই 

সেদিন তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। 

ম্যাঞচেস্টার গাডিয়ানে মাত্র একখানি পত্র প্রকাশ করে রমেশচন্ত্র দির 
হোলেন না । কারেন্সী কমিটির সামনে এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন ( ৩* নতেম্বর়, 
১৮৯৮)। এই কমিটির দতাঁপতি ছিলেন স্যর হেনরি ফাঁউলার। উক্ত 

কমিটির সামনে প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের সাক্ষ্যকে ফাঁউলার সাহেব প্রশংসনীয় বা 
1321611010' বলে অভিহিত করেছিলেন । এই কমিটির সামনে রমেশচন্ত্রকে 

একশো বাইশ দফ। প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং এর প্রত্যেকটার তিনি সস্তোবজনক 

উত্তর দিয়েছিলেন । শেষ তিনটি,প্রশ্ন ও তার উত্তর এখনে তুলে দেওয়া 
হোল £ 

প্রশ্ন 8 ভ্০: ৪1] 02655 £585005 0086 চটোএ 1386 তে 016805 

2990 66016 058) ট্র০০ 276 0790820 ৫০ 036, 000008818 01 

006 (30200006126 0৫ 10018? 

উত্তর £ ] 820 80:93815 0010820 60 00600. 

প্রশ্ন 19০ 5০০ 8120 01785 (20859255 ) 00568090 06504 

056 5255 0% 00৬ 1701817 180920981 00745588 



রমেশচজ ১২৯ 

ভতর £ বি 1 2০ 106 021010£ 6107610০00০ 11501917 80101381 

(0151659 01 0 15 9110151) 001200010009, 

প্রশ্ন 8 306 00 ৮০০ £80:6552136 ৪ 02953 0৫ 880০ 010121010 058 

০০2৪] 1035615650. 1 01081176 0600:2 09? 

উত্তর £ ৫৪. 

এই কমি।টর অন্যতম সদশ্ত ছিলেন লগ্ডনেব তৎকালীন গ্রসিদ্ধ ব্যঝহারজীবি 

ম্বাব জন মুয়র। রমেশচন্দ্রের স্থযুক্তিপূরণ উত্তর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এমন 

একটি জটিল বিষয় সম্পর্কে একজন ভারতীয় দিবিপিয়ান থে এমন সুন্দর- 
ভবে আলোচনা করতে পাঁবেন, এ ধারণ] তাঁর ছিল না। রমেশচন্দ্র একমাত্র 
ভাবতীয় ধাকে এই কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহবান করা হয়েছিল । 

তাই শ্ার জনেব মনে হোঁল হয়ত রমেশচন্দ্রের অন্ররূপ যোঁগা ভারতীয় 

আবো দুই-একজন থাঁকতে পারেন ধাদেব এই কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদানের 
জন্য আহ্বান করা যেতে পারে । তাই প্রশ্নোতরের শেষে তিনি রমেশচন্জ্রকে 

ভিজ্ঞাসা করলেন £ “আপনি এইমাত্র কমিটির লামনে যেঘব সাক্ষ্য দিলেন 

আমার বিবেচনায় সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। অপর কোনো ভারতীয়েব 
কাছ থেকে আমরা কী অনুরূপ সাক্ষা আশা করতে পারি? ভারতীয়দের 

মিকট থেকে তথ্যার্দি সংগ্রহ কবা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, কিস্ত 
এখন দেখছি যে, এই ধবণের আবে] সাক্ষ্যেব প্রয়োজনীয়তা আছে ।” এর 

উত্তবে রমেশচজ্্র কর্ষিটির কাছে ধাদেব নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তীরা 

হোলেন রজনীনাথ রায়, পিবাজুল ইসলাম, বিভারীলাল গুপ্ু, লীতানাথ রায়, 

আনন্দমোহন বস, আর ডি মেটা এবং ফিরোজ শা মেট] । কিন্তু এদের 

ডাকা হয়নি বা এদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলগ্তের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সম্পর্ক 

(711300191 15126010208) নির্ধারণ করবার জন্য এব" ভারত সরকারের ব্যয় 

(ছ:7060016016) সম্পর্কে তাস্ত করবার জন্য ১৮৯৭ সালের মে মাঁসে 

বিলাতে একটি কমিশন বসেছিল। 'এর নাম ওয়েলবি কমিশম। লর্ড 

গুয়লবি ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি আর, স্মগ্তাদর মধ্যে ছিলেন 
তিনজন, ধা, স্যার উইলিযুম ওয়েডারবা্, ভারিউ. এস কেইন আর দাদাভাই 



3৬ ঘথেশচন্্র 

নৌরজি। বাংলাদেশ থেকে স্থরেন্্রনীথকে উক্ত কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য ষেবার 
জন্ত নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল । বোশ্বাই থেকে গোখলে ও শ্যর দীন শ ওয়াচা 
অ।র মাপ্রাজ থেকে হ্ুত্রমণিয়া আয়ার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন । আয়-ব্যয় বা 
ফিনান্দের মত জটিল বিষয়টি স্থরেন্জনাঁথ অল্প সময়ের মধ্যে এমন হুদ্দর ভাঁবে 
আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন যে, ওয়েলবি কমিশনের সামনে প্রায় বার ঘণ্টা 
াঁড়িয়ে তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন । গোখলেকর মতো 

বিচক্ষণ ব্াক্তিকে পর্যস্ত বলতে হয়েছিল, «1 25 10:211190/0,%  রমেশচন্ত্র, 

সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বন্থুর প্রতিভার উত্তরাধিকারী বাঙালিকে অতীতের 

এই গৌরবময় ইতিহাস আজ একবার স্মরণ করতে বলি। 
ভারতের শাসনব্যবস্থার তিনি যেমন একজন সমালোচক ছিলেন, তেমনি 

তারতীয় স্বার্থের অন্গকুূলে যখনি কোন হিতকর নীতি বা ব্যবস্থা অনুব্যত 

হয়েছে, রমেশচন্ত্র তার সমর্থন করতে কুষ্ঠিত হন নি। দৃষ্টাস্তন্বরূপ, ১৮৯৯ 
সালে, ভারতসরকার যখন চিনি সম্পর্কে একটি আইন পাশ করেন, তখন 

এই ব্যবস্থার প্রবল সমর্থন 'জানিয়ে তিনি লগ্ুনের টাইমস্” ও '্যাঞেস্টা? 
গাডিরান” পত্রিকায় ছুইটি পত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি 
লিখেছিলেন 2 "03 98551780015 9088: 18111 1010. (30120181585 

7:09160660 918 63:0515155 0190. 21009702100 80045005 20 001) 

5 00810 90100060010, 2050 1089 ৪০6৫ আআ! 90010 

0018801381702 97101) 2৫1302060 110191 019110101-71)6 2:68 ৩ 

58697 ০0105826107 17) [15012 25 60091003076 ০0136:80620 09 

0265817 800 9০001065662 1020015, 20৫ 005 £10/818 ০: 

[30181 50881 চ৮০1:০ 1951176 ৪. 12810100816 00818 0৫ 90319818621)06, 

[010 00120061385 58560. 01961002170 03612 10005905.ইহা 

রাজভক্ত রমেশচন্রের কথা নয়, দেশভক্ত রমেশচন্র্রের কথা । ভাগ্নতীয়দের 
আর্থনীতিক জীবনের সকল দিক সম্পর্কে এই মনীধি যে কতদূর সচেতন এবং 
ওয়াকেবহাল ছিলেন, এ তাঁরই একট! দৃষ্টাস্ত মাত । 

এই বছরের ( ১৮৯৯) গোঁড়াতে রমেশচন্্ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ভায়তবধের 
দ্বারিত্র, ছুতিক্ষা এবং আনুষঙ্গিক আর্থনীতিক স্মখ্যা অম্পর্কে তায প্ররণীয় 



রমেশ চজ্জ্র ৯৩১ 

অভিযান আরম্ভ করেন। এইসময় “ইত্ডিয়।' পত্রিকায় রমেশচজ্ের ছুইটি 

বিখ্যাত প্রবদ্ প্রকাশিত হয়, খা £ 4.9720. 16815150107) চ১ [75099? এবং 

[4200 56015706065 870. 80380395 10, [19012 এবং এই ছুইটি প্রবন্ধই 

লগ্ডনের রাজপুরুষ মহলে সেদিন বিশেষ চাঁঞ্চল্যের স্যরি করেছিল। 

কেবলমাত্র অথনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিম্বেই লগ্ুনে রমেশচন্ের 
দিনগুলি অতিবাহিত হয় নি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তিনি একটি সক্রিয় অংশ 

গ্রহণ করেছিলেন । এলিজাবেখান স্টেজ সোসাইটি নামে তখনকার দিনে লগ্ুনে 
একটি প্রসিদ্ধ নাট্যসমিতি ছিল। এই সোপাইটি ৩র]। জুলাইঃ ১৮৯৯, রয়্যাল 

বোটানিক সোসাইটির কনজারভেটরিতে মহাকবি কালিদাসের 'শকুস্তলা? 

নাটকখাঁনি অভিনয় করার একটি আয়োজন করলেন। ইংরেজিতে কালিদাসের 

নাটকের সেই প্রথম অভিনয়। এই অভিনয় উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান-্থচী 
রচিত হয় এবং তাঁতে নাটক সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখে দেবার অন্য রমেশ- 

চন্দ্র অন্ুরুদ্ধ হয়েছিলেন । সেই নিবন্ধটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছিল । নাটকের 

আখ্যানভাঁগ এবং জার্মানীর মহাঁকবি গ্যেটে ও অন্যান্য জার্মান পঞ্ডিত ও 

কবিদের উপর কালিদামের এই অবিস্রণীয় নাটকখানির কী গভীর প্রভাব, 
এই সবই তিনি স্থনিপুণভাবে এ নিবন্ধটিতে আলোচনা করেছিলেন। 

এইসময়ে বিলেতে থাকতে রমেশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য সাংবাদিকতার 

কার্ধেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন, দেখা যায়। “ইত্ডিয়ান মিরর' তখন বাংলা তথা 
ভারতবর্ষের একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্রিকা) নরেন্দ্রনাথ লেন তখন এর 

সম্পাদক। আদতে এই পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং 
তিনি দীর্ঘকাল এর সম্পাদনাঁও করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেন তখন তার 
"মিরর'-এর জন্ত লগ্ডনে একজন উপযুক্ত সংবাদদাতার অভাব বোধ করছিলেন | 
রমেশচন্দ্রের অগ্রজ যোঁগেশচজ্রকে তিনি এই বিষয়ে বলেন এবং প্রধানত 

অগ্রত্ধের অনরোধেই মামগাত্র পারিশ্রহিকে রমেশচজ্জ ইণ্ডান মিরর পত্রিকা 

লগ্ুণস্থ সংবাদদাত! হোতে লন্মত হয়েছিলেন। প্রতি প্রবন্ধের জন্ত তিনি 
ছুই গিনি করে পারিশ্রমিক নিতেন। ১৮৯৮ সালের পে্টেম্বর মাস থেকে 



১৩২ রমেশ চঙ্জ 

 ধমিরর'-এর সত্তার প্রেরিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হোতে' আর 
 হস্ক এবং তীর ম্বদ্দেশবাসী খুব আগ্রহসহকারেই তখন এগুলি পাঠ করতেন। 
সপমলএর মে মাস পর্যস্ত তিনি এই কার্ধে ব্রতী ছিলেন এবং পরে ১৯০০ 
সালের এপ্রিল থেকে ১৯০৯-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একাজ করেছিলেন। 
সাীয়িকপত্রের অন্ত সাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা হোঁলেও, “মিররে'-এ প্রকাশিত 
রমেপচন্ত্রের মস্তব্যগুলির একটি স্থায়ী মূল্য আছে। একদিকে ইংলগ্ডের 

' সমকালীন রাজনীতির ধারা, অন্যদিকে ভারতীয় সমস্যা, এই উভয়বিধ বিষয়ই 
তার আলোচনায় স্থান পেতো । তিনি বিলাতে থাকতেই লর্ড কার্জন 
ভায়তের বড়লাট নিযুক্ত হন। ভারতে ইংরেজশাসনের ইতিহাঁসে লর্ড কার্জনের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হাঁউস অব কমন্দ-এ রমেশচন্দ্র বহুধার 
কার্জনের বক্তৃতা শুনেছিলেন, বিশেষ করে সীমান্ত নীতির ( ঢা:070167 

9০115 ) সমর্থনে তিনি ষে স্মরণীয় বক্তৃতা করেছিলেন, রমেশচন্দ্র তাও 
শুনেছিলেন এবং সেইসময়ে '.কার্জনের এই বক্তৃতাসম্পর্কে তিনি এই 
মন্তবাটি করেছিলেন £ «1 0091506 0১10] 01, 0012005 ( কার্জন তখনো 

পর্স্ত লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন নি) 14685 00 036 [750191) 5:000161 

08850100) 21: 8০70. তথাপি তিনি কার্জনের নিয়োগ সমর্থন করেছিলেন 

এবং মিররে লিখেছিলেন £ “756 1752 083 2011165 80009120105 8170 

£:০৪ 501502156 10 1010)5617 1015 0100610656 5116100195 ভা11] 1806 

0615, 8170 [ 60101 1015 হি 0660০ 100 00018 00 70852 :85 021 

৬152:0% 070 আ10, 1583 00185150019, ৪00 0112 0001:8£2 ০0 1015 

:92510001801090 00 10952 006 150 19859 190786..,, 90611521015 

8400671502002, অ1]] 66 2. 016538170 0028166 ৪৩ ট86 02 [5010 

৪187, কার্জনের শাশনকালের ইতিহাস প্রমাণ চা ষে, তাঁর এই ধাখণ! 
লান্ত ছিল না। 

' , লেই' সময়ে লগুনে একটা রাজনৈতিক সংস্থা ও াশনাল রিফ্ম 
ফিস ১৮৯৮ সালের €ম মাসে ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডস্টোনের মৃত্য 

' ছৌোঁল।...উজ্ত ফুনিয়নের উদ্ভোগে ২*শে মে ভাঁিতে টেমপারে্স হলে এই 
উপলক্ষ্যে একটা সভার আয়োজন ঘুয়।. ভারতবর্ষের পঙ্গ থেকেই. 



বষেশচন্ভ্র ১৩৩ 

কিছু বলবার জন্য রমেশচন্দ্রের কাছে অনুরোধ এলো৷। ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টের 
দুইজন সদস্যের বস্তার পর রমেশচন্দ্র এ সতায় একটি চমৎকার বক্তৃতা 
করেন। এই বক্তৃতায় তিনি গ্লাডস্টোনকে “006 8:58650 399650582, 0£ 

0015 ০6170025” বলে অভিহিত করেছিলেন । তিনি আঁরো৷ বলেছিলেন £ “০: 

60০ 1956 85 56815 107. 01995007969 18177021220 19612 10610 

5760. 1306 01015 1) 0015 ০০000:5 800 21 70:09 20021] ০৬০: 006 

01105 10) 211 0096 85 066১1701015 80 £61791:009 ; 8130. 

ড1)27256]1 015616 85 ৪. 096616 0০ ০6 09518 001 0156 ০8986 0: 

1106165 2150. 17000817015, 01 006 2.2061107:817018 0৫6 006 50130103012 

01 0136 750016, 101. 01505001628 ০:০৪ 7৪৪ 16810. তাঁর এই 

বক্তৃতাটির খুব সমাদর হয়েছিল এবং বৃন্তৃত৷ প্রদানকালে তিনি শ্রোতাদের 

উচ্ছৃিত করতালি দ্বারা সম্বধিত হয়েছিলেন । ইপ্ডিয়ান মিররে তার আর একটি 

স্মরণীয় প্রবন্ধ গ্রকাশিত হয়েছিল “বিসমার্ক' সম্বন্ধে। বিসমার্কের মৃত্যুর পর তিনি, 
এটি লিখেছিলেন । বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্তর আঁলেকজান্দারের অবসর 
গ্রহণকফালে তাপ শাঁসনকার্ধের তীত্র সমালোচনা করে রমেশচন্দ্র ইত্ডিয়ান 
মিররে লিখেছিলেন £ “91: 4. 05015570215 50116 1015 008055 ৮5 

1015 8৪106 0৫ 5509108605 101) 00০ 0০0016...05 1015 00%091:005 

9030685০001 0০10 015 0620016 0: 0810900. 0£ 00617 58150 

118165, 76 15059 2101050 09 0669 £:02105 01 006 60266 1001917 

[8001১ স্পষ্টতই এ রাজভক্ত রমেশচন্দ্রের কথা নয়, একজন যথার্থ ভারত- 

প্রেমিকের উক্তি। দাদাভাই নৌরজি এবং হুরেন্্রনাথের পর ভারতে ইংরেজ- 
শাসনের এমন নির্ভীক সমালোচক তখন আর কেউ ছিলেন ন!। 

বহু ঘটনাঁপুর্ণ উনবিংশ শতাবীর অবসানে আস্ত হোল বিংশ শতাবী । 
এই বছরের (১৯০) জুলাই মাসে প্রকাশিত হোল রঙ্গেশচন্দ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 

771761768 €%1176 এবং ইংলগ্ডের জমসমাজের পুরোভাগে তখন হাতা 

ছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক মতনিধিচারে তাদের সকলকেই তিনি একখানি 



১5৪ যযেশচন্জ্ 

করে এই গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন । সেইসন্দে একখানি ছোট্ট চিঠিও ছিল। সেই 
চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন 41615 10 0136150196 0: 10910203196 026 152] 

০813955 0৫6 0০0৬6:ড্ে 20 %/:5001)6017655 08 00০ 10019 

০0210158101: 220. 1860101) 2130. 04 87088980176 1098125 €0 1001:0৬5 

05610 ০০920016102 200. 12898151706 00200 12101: 1550010০210] 910 

৪০15-0151794 15501 10852 20101181)60 6101১ আণো 1 05০ 0:536176 

528: 4১0. 1 0050 0086 08201552106 ০2260 11] 000 50116 

ত100906 ৪02১2 90০75 05128 (91617, 85 ৪ ৫013 11) 00০ 125: 

০০1০০:5) 6০ 1101105৬056 00016101006 602 06901016০08 115018,% 

এই বইখানির প্রকাশ সেদিন খুব সময়োপযোগী হয়েছিল । এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
সম্পর্কে তিনি লর্ড কার্জনকে কয়েকুখানি চিঠি লিখেছিলেন ) সেইগুলি এই 
গ্রন্থে সম্গিবেশিত হয়েছে । ডেইলি ক্রনিকল, টাইমস্, ম্যাঞ্চেস্টার গাঁডিয়ান 
ডেইলি নিউজ প্রভৃতি বিলেতের সকল শ্রেণীর সংবাদপত্রে এবং পাইওনিয়ার, 
সিবিল ফ্ল্যাগ মিলিটারি গেজেট প্রভৃতি ভারতীয় সৃংবাদপত্রে রমেশচন্র্রে 

এই মুল্যবান বইখানি সম্পর্কে স্থুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাক্গিত হয়েছিল। 
ভারতের ছুতিক্ষ ইংরেজ আমলের একটি কলঙ্বপূর্ণ বিষয় এবং এই বিষয়টি 
আয়ত্ব করবার জন্য সেদিন রমেশচন্দ্র তার প্রতিভা ও পরিশ্রম যে পরিমাঁপে 

নিয়োগ করেছিলেন তা ভাবলে পরে বিশ্মিত হতে হয়। একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে 

আমর] বিষয়টি আলোচন! করব । 
মূর়োপে বিংশ শতাব্দীর প্রারভ্ভে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পণ্ডিতপ্রবর 

ম্যাক্সমূলারেগ মৃত্যু । ২৯ অক্টোবর, ১৯০*, তারিখে ম্যাক্সমূলারের মৃত্যু হয়। 

তাঁর স্বতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ২৩শে নভেম্বর ইংলিশ গেটে 
সোসাইটির উদ্যোগে একটি শোকসভার আয়োঁজন হয় । রমেশচন্দ্র সেই সভায় 
বক্তৃতা দেবার জনা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । বক্তৃতীপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 
"] 00 206 6288£5156 1805 12611 55065 0081 201 2 061290. ০0: 

15816 8 ০6122ণ্যে। [ড ০0020020085 10060 09028 10016980 

11854001167 1506 08215 25 02০ 0250 17702105661 08 81001901 10011 

106:80556 800. 01110500155 220 161281005 0505818% 00 32076, 



রমেশচঙ্জ ১৩৪৫ 

2৪৮ 8150 86 96৪৮ 27500 ০0£ 6 ঢ০০০1৪ 0£ 2২৩৫৩, 15455. 

4524 856 হি ০৫ হা ০0810051061 100 13820 006 চ111245 0 

20020801105 81001150106 1770 06105008115) 18610011015 131 

2 06 8170 05০6০]. £16180.7 

ইংরেজি নববর্ষ ১৯০১ সালের প্রথমভাগে ডেভনসায়ার ও এক্সমাউথ, এই 

ছুইটি স্থানে রমেশচন্্র “ভারতে দুভিক্ষ, ইহার কারণ ও প্রতিকার" সম্পর্কে 
দুইটি বন্তৃত। করেন.। সভা দুইটি উদারনৈতিক দলের নেতা শ্যর জন ফিয়ারের 
উদ্োঁগে অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি সভায় তিনি স্বয়ং সভাপতিত্ব করেন। রমেশ- 

চন্দ্র তখন স্যর জনের. আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুদিনের জন্থ ডেতনসায়ারে 

অবস্থান করছিলেন । ন্যাঁশনাল লিবারেল ফেডারেশনের সাধারণ সভায় 

র্যাডিক্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে রমেশচন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ফেডা- 
রেশনের এক অধিবেশনে ভারতের দুভিক্ষ সম্পর্কে তিনি একটি প্রস্তাব 

উাপন করেন এবং সেটি সর্ববাদীসম্মতিক্রমে সমধিত হয়। অতঃপর রমেশ- 

চন্ত্র ইলণ্ডে থেকে কি কি কাজ করেছিলেন তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা 

এখানে দিলাম । ১৯০১, ২৪শে মে, ওয়েস্টমিনিস্টার প্যালেস হোটেলে 
ইংলগ্স্থ ভারতীয় অধিবাঁসীগণের এক সম্মেলনে তিনি যোগদান "করেন এবং 
বক্তৃতা করেন; দীদাভাই নৌরজি এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। 
বক্তৃতার বিষয় £ 106 চ1091.019] 8100 8. £20জায ১0৬তাে 12 [0019,৮ 

২৪শে জুন পাঞাবের ভূতপূর্ব অর্থনচিব পাঁ্জাবের ভূমি হস্তাত্তর আইন সম্পর্কে 
( ৮৪218 [9530 41165108000 4০6) যে আলোচনা করেন, রমেশচন্ 

তাতে ধোগর্দান করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আলোচনাঁসভাঁয় যোগদান 
করেছিলেন'। তাঁর বক্তৃতায় রমেশচজ্জ বলেছিলেন, 06 65:5%5105 ০৫ 

019 4:০6 60 136 158 0 [016 আ]1 56 2 691570105, ২৯শে জুন 

রিফোর্ড ইনে, (0:80: [07 ) ফেবিয়ান লোসাঁইটিতে ভারতের চাষী” 

স্পরদা়ের ছাঁরিত্র সৃদ্ধে রমেশটজ্জর একটি বত! করেন। এই সময়ে তিন্সি 
শরমসাঁধ্য আর একটি কাছে হা “দিয়েছিলেন ;-তখন থেকেই তিনি 7% 



8৬ রমখেশট 

760707980 17880 ০7 17080, রচনা! করবার জন্ত উপকরণ সংগ্রহে নিষু, 

ছিলেন, দেখ! যাঁযস। এই সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচন। করব 

১৬ই আগস্ট পা্িয়ামেন্টে ইত্ডিয়া বাজেট নিয়ে আলোচনা আরভ হোল, রমে* 
চন্দ্র উপস্থিত থেকে সেই আলোচনার ধারা পৰবেক্ষণ করেন। সেপ্টেম্ব' 

তিনি গ্লাসগে! এলেন। এখানে তখন একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হচ্ছিল 

গ্লাগোর ইন্টারন্যাশনাল এসেমরি এই উপলক্ষ্যে কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজ 
করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা ছিল রমেশচন্দ্রের; তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল $ [7019 
[10013900168,1711595 2170 4১810010016, 72115855 210 101£9010] 

[8150 [:5৮০1)112 4১000101505002 8150 [7118917০৪”--সেদিন এই একা 

মাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ রমেশচন্দরের প্রতিভার বহুমুখী নিদশ 

পেয়ে চমৎকুত হয়েছিলেন । ইংলগ্ডে থাকাকালীন তাঁর বহু বক্তৃতার মে 

এইটি ছিল অত্যন্ত গ্ররুত্বপূর্ণ। ১২ই অক্টোবর লিভারপুলের টাউন হা 
রমেশচন্দ্র বিদপ্ধমগ্ুলীর সামনে আর একটি বক্তৃতা করেন; উপস্থিত ব্যক্তিদে 
মধ্যে ছিলেন ডারিউ সি ব্যানাজি ও তীর স্ত্রী। সেখানেও দীড়িয়ে রমেশচ 

বললেন, [20190 258175 00106 12০616 01) 2৮1000126০0 71310 

00617 17088010505 2001016 00570,” বস্ততঃ গ্লামগে!। ও লিভারপুকে 

বন্তৃত! ছুইটিই ইংলগ্ডে প্রদত্ত তার বত্তৃতাবলীর মধ্যে প্রধান ; ভারতে 
অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর যা কিছু ধ্যান-ধাঁরণ। তাঁর সবই প্রতিফলিত হয়েছে এ 

দুইটি বন্তৃতায়। ডাঁবলিনের কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের স্যর হোরে 
প্লাঙ্কেট রমেশচন্দ্রের ্লাদগো বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন £ “1 1681076 
17015 8908 [001810 8০010000105 0:00 জ 001: 11625501178 015580' 

16০৮85 ৮80 ]6%61 0)9ভা 7৫6০:৪.৮ তাঁর লিভারপুলের বন্তৃতাটি পা 

করে ইংলগ্ডের উদারনৈতিক দল এবং ভারতের উচ্চপদস্থ রাঁজপুরুঘরা পর্য 
বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন । তারা! একবাক্যে শ্বীকার করতে বাধ্য হলে 
যেও "1006 1900 085 11 [75019 15 07906851561 52%০:6১ 910 ০819০ 

00৮67058790. 90217028. সেদিন তাদের এই স্বীরুতিটুকুর গ্রয়োজ 

ছিল। তাইতো দেখতে পাই রমেশচজ্জর এইসময়ে তার অগ্রজকে এক প্ 
লিখে জানালেন £ “[ 1066 53055596011) 00178 ০36 0১178,% 



রমেশচক্ু ১৩৭ 

২৪শে নভেম্বর, ওয়েস্টমিনিস্টারে প্যালেস চেম্বারে অনুষ্ঠিত” সভার 
উদ্গেস্থ ছিল বোক্বাইয়ের ভূমি-রাজন্ব আইনের সংশোধন সম্পর্কে “ভারতসচিবের 
নিকট একটি আবেদন উপস্থাপিত করা । এই সভায় প্রথম প্রস্তাবটি উখ্বাপন 

করলেন রমেশচন্দ্র । ১৯০২, জানুয়ারি, লগ্ডনে ইত্ডিয়ান ফেমিন সুনিয়ন সংগঠিত 
হেশল। ভারতবর্ষের ছুভিক্ষ সম্পকে তদস্ত করা আর ছুত্তিক্ষ প্রতিরোধের জন্য 

উপায় নিরধারণ করা, এই ছিল ফুনিয়নের লক্ষ্য। তারপর এই ফুনিয়নের পক্ষ 
থেকে ভারতসচিবের নিকট যে মেমোরিয়াল দাঁখিল করা হয় তার মুসাবিদ! 
করলেন রমেশচন্দ্র । এই মেমোরিয়ালে ক্যান্টারবারির আঁর্চবিশপ, লিভার- 

পুলের বিশপ আর ম্যাঞ্চেস্টারের ডীনের স্বাক্ষর ছিল। লর্ড জর্জ হামিলটন 

তখন ভারতসচিব ; তার সঙ্গে বোগ্বাইয়ের ভূমি-রাজন্ব বিল নিয়ে রমেশচন্দরে 

প্রবল বিতর্ক এই বছরের ঘটনা । আবার এই বছরের গোড়ার দিকেই 
তার যুগাস্তকাঁরী গ্রন্থ 17001507820 7289607% ০ 17046 প্রকাশিত হোল। 

এ-বিষয়ে আমর]! পরে আলোচনা করব । 

এইভনুবে একাদিক্রমে ভারতের স্বার্থে ভারতবাপীর ভবিষ্যৎ উন্নতির 
আশাম্ম এইসব' অশেষ পরিশ্রমসাধ্য বিবিধ কর্মপ্রয়াসের পর, ৮ই জানুয়ারি 
মোদ্বাসা জাহাজষোগে রমেশচন্ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন । 



॥ দশ ॥ 

রাজনীতিবিদ রমেশচজ্রের কথা এইবার বলব । 

যে সময়ে তিনি স্ুদীর্ধকাঁলের জন্য ইংলগ্ডে অবস্থান করে ভারতবর্ষের 

আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং বাঙ্গনৈতিক স্বার্থের অন্থকূলে বিবিধ 
কর্মপ্রয়াপে নিযুক্ত ছিলেন, তখনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ 

অধিবেশনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন । এই ঘটন! ১৮৯৯ সালের শেষ- 

খুচাগের কথা। কংগ্রেসের কতৃপক্ষ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাঁধায়ের ৭ ৬/. 0. 

13021391165) মারফৎ রমেশচন্দ্রের নিকট এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন । এটা! 

তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তবে এ গৌরবের আঁসন তার প্রাপ্য ছিল। 
প্রস্তাবটি তিনি গ্রহণ করেন । সেই সময়ে দেখা যায় যে, এই উপলক্ষে রমেশচন্দ্ 

ডিসেম্বরের প্রথমভাগে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মার্চ মাসের মাঝামাঝি 
পর্ধস্ত এদে:শ অবস্থান করে পুনরায় তার আঁরন্ধ কার্ধ সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্তে 

বিলাঁত যাত্রা করেন। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রমেশচন্দ্রের ভাষণটি 

সমসাময়িক পত্রিকাঁর মন্তব্য অন্ুসাঁরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল। 
বর্তমান অধ্যায়ে আমর! তাই এ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব । ভারতে 

ইংরেজশীসনের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অধিবেশন ছুইটি-ই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই দুইটি অধিবেশনে আনন্দমোহন বন্ধ ও রমেশচন্রের 
নায় দুরদশিতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদের সভাপতির পদে নির্বাচন বিশেষ সমীচিন 
হয়েছিল। এর চারু ধছর আগে (১৮৯৫) কংগ্রেসের পুণ! অধিবেশনের 

সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রমেশচন্দ্রের হুহৃদ ও সতীর্ঘথ সরেজনাখ। 

বিলাতে রমেশচজ্জের কার্ধাবলী সম্পর্কে মাব্াজের তৎকালীন স্ুপ্রদিদ্ধ পত্রিকা! 

“মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড'-এ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল £ 
“11 00156518002. 70900৮ 7055 ০12 00108 5507091 ৪০25106 00 

7025 ০0720 ৮55 20 চির1815770, 25 1025 00106 2020005 272 507302 সাঠে 
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10680218,” এবং এরই পুরস্কারন্বরূপ তাঁকে জাতীয় মহাসভার সভাপতি 

দে নির্বাচিত করা হোল। এ পুরস্কার সবতোভাবেই তার প্রাপ্য ছিল। 
কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রমেশচন্দ্র ঘে ভাষণটি দিয়েছিলেন সে বিষয়ে 

নালোচনা করবার আগে এখানে পূর্ব অধ্যায়ে বণিত পিডিশন বিল সম্পর্কে 
গারো! কিছু বল! দরকার | ১৮৯৬ ও ১৮৯৭, এই ছুই বছরেই বোস্বাই ও মহারাষ্ট্র 

দেশে প্লেগ ও ছুতিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ভারতের জীতীয় জীবনে তখন নতুন 
/রজ তুলেছেন বালগঙ্গাধর টিলক। দেশের এই দুর্দিনে ছুভিক্ষের জন্য প্রথমে 
রকারের দ্বারস্থ হয়ে ব্যর্থ হবার পর টিলক নিজেই রিলিফ সংগঠন করেন। 

এ শহরে যখন প্রেগ দেখা দিল, তখন টিলক তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই প্লেগ 

নবারণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর সরকার ন্বয়ং প্লেগ দমনে 

নগ্রসর হলেন এবং এইজন্য গোরা সৈম্ নিযুক্ত কর] হয়েছিল। প্লেগের চেয়ে 
ঃশাঁবহ ছিল প্লেগ দমনের জন্য অত্যাচার । পরবতি ইতিহাম স্থপরিচিত। 

ত্রাতা নাটুসর্দারের নির্বাসন এবং ১৮৯৭ আলের জুন মাসে দামোদর ও 
পেকাঁধ নাম ছুইজন মযারাঠী যুবকের গুলির আঘাঁতে পথিমধ্যে র্যাণ্ড ও 
ায়াষ্টরে নিহত হওয়া, সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ ঘটনা । মিঃ র্যাণ্ড পুণার প্লেগ অফিসাব ছিলেন । আর এই ঘটনাকে 
পলক্ষ্য করে টিলক তাঁর সম্পাদিত “মারাঁঠা" ও “কেশরী” পন্তিকাঁয় যেসব 

মলিময়ী মন্তব্য প্রকাঁশ করেছিলেন, ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা 
বিম্মরণীয় হয়ে আছে। মিঃ র্যাণ্ড ও আয্নাষ্টের হত্যার পর শ্বেতাঙ্গ- 

রিচালিত সংবাদপত্রগুলি রাগে যেন ফেটে পড়ল-_তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে 
ডল একজনের উপর। তিনি টিলক। অতঃপর তাঁর গ্রেপ্তার, বিচার ও 

ারাদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা বিশ্ফৌরক অবস্থার হি হোল। ভারতীয় 
বাদপত্রগুলিই গুধহত্যার প্ররোচনা দিয়ে থাকে, এই রকম একট! ধারণ! 
রকারের মনে দেখ! দিল এবং পূর্যোক্লিখিত মিডিশন বিলটি ছিল এরই প্রত্যক্ষ 
রিণতি। রযেশচন্্র তখন বিলাতে থেকে এই সম্পর্কে যথেষ্ট আন্দোলন 

রেছিলেন। পুণা শহরে পিউনিটিভ পুলিশের যে ব্যবস্থা হয়েছিল এবং দেশীয় 
'বাদপত্েক্ক ক্ঠরোধ করবার জন্য ষে ব্যবস্থা হয়েছিল, ডেইলি নিউজ পত্রিকায় 
খানা চিঠি লিখে রসেশচন্ত্র গার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । এই পঞ্জ 



" ৯8৩ ল্পমষেশচন্ত্র 

দুখানিতে তার নাম ছিল না, “লয়্যাল ইত্ডিয়ান' এই হ্থাক্ষরে চিঠি ছৃখানি 
প্রকাঁশিত হয়েছিল $ দ্বিতীয় পত্রের শেষে তিনি লিখেছিলেন€ “সিধের 
চোরের স্থবিধার জন্য রাস্তার বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া আর সন্দেহবশত 
সংবাদপত্রের কঠরোঁধ করা একই কথ11” রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড রমেশচ 

সমর্থন করেন নি, আবার তেমনি তিনি সরকারী নিডিশন বিলও সমর্থন করে 
নি। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তিনি তীর ভাষণে এই বিষয়টির উপর গুক্ুং 

দিয়েছিলেন। ভারতে ইংরেজশীসনের একজন প্রবল সমর্থক তিনি ছিলে; 
সত্য, কিন্ত তিনি যে কোনোদিনই সরকারের বশদ্বদ ছিলেন মা, তার প্রমা। 
এইখাঁনেই। 

রমেশচন্দ্র তার সভাপতির অভিভাঁষণে পুণার প্লেগের বিষয় উল্লেং 

করে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তিবার্তা প্রকাশ করলেন। প্রবীণ দিবিলিয়ানের 

আইনসঙগত বা! ০0775050079] বক্তৃতা ছিল রমেশচন্দ্রের সত্য $ তাঁর মধ্যে 
€11000. 21770 57০? না থাঁকবারই কথা । কিন্তু তথাপি অত্যস্ত সাঁরগং 

এই বক্তৃতা এবং কংগ্রেসের আদিপর্বের ইতিহাসে অর্থাৎ সেই আবোন: 

নিবেদন'-এর যুগে অন্তান্ত বছ কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতার তুলনায় কি চিন্তার 
মৌলিকতায় এবং কি সমসাময়িক অবস্থার ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণের দক্ষতায় 
রমেশচন্দ্রের এই বক্তৃতা। সত্যই স্মরণীয়। লক্ষৌ কংগ্রেসে যে- কয়টি প্রস্তাব 
উখাপিত ও আলোচিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল কৰিকাতা 
মিউনিসিপাঁল বিল সম্পর্কে। এই প্রস্তাবটি ধ্ংগ্রেসের মঞ্চ থেকে উত্থাপন 
করেছিলেন রমেশচন্ত্রর হুহদ ও সতীর্থ হ্থরেন্দ্রনাথ । এই অধিবেশনেই স্থরেন্্রনাথ 
আর একট প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন । সেটি হোলি ঃ “11 
80001900066 01 8 88605 22508127010 006 090009৫ 

0% 07881718108 1 ০০1০: ভা1 092 9170810 0020701666 78110 
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,ছেখা ঘাঁচ্ছে যে, কংগ্রেসের জন্মের পনর বছর পরে 'ইংলগে ভারতীয় মমন্তা 
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সম্পর্কে সংঘবদ্ধ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
এই প্রস্তাব কিন্তু তখনি কার্করী হয়নি। ভারতবাসীর সৌড়াগ্যক্রমে 
রমেশচন্দ্র একাই সে কাজ করেছিলেন” এবং তাঁলভাবেই করেছিলেন। এর 

বহুকাল পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্থৃভাঁঘচন্দ্র অনুরূপ প্রস্তাব উ্বাপন 

করেছিলেন এবং তারই "সময় থেকে কংগ্রেসের এই বিভাগটি রীতিমত সংঘবদ্ধ 
| 

মনীষা ভিন্ন দূরদ্িতা সম্ভরপর হয় না। রমেশচন্দ্র ষথার্থ মনীষাসম্পন্ন 
ব্ক্তি ছিলেন। আমরা দেখতে পাই যে, ১৮৯৭ থেকে আরম্ভ করে ইংলগ্ডে 

থেকে ম্বদেশলেবায় তিনি একাদিক্রমে পুরো! চার বছর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর 

এই নিরলস স্বদেশলেবার পুরস্কারম্বরূপ তাঁর গুণমুগ্ধ স্বদ্দেশবাসী হ্বদেশভক্ত 
রমেশচন্দ্রকে ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতির পদে নিবাচিত করলেন । তাঁর 

ই নির্বাচনে উন্নসিত হয়ে ইপ্ডান নেশন” পত্রিকায় নগেন্ধনাথ ঘোষ লিখে- 
ছিলেন £ “& 066061561506101 ০০810170672 20806.৮ কংগ্রেস সভাপতি 

হিসাবে তিনি তাঁর ভাষণে ভারতের কৃষকদের তুর্গতির কথা বিশেষভাবে 
আলোচনা করেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহাই । ' সেইদঙ্গে ভারতে 
টুভিক্ষের কাঁরণ নির্ঁয় করে আমাদের বাণিজ্য ও শিল্পের শোচনীয় ধ্বংসের 

ইতিহাসও বিবৃত করেন । সর্বশেষে তিনি বলেছিলেন ছুটি কথা; প্রথম- বৈধ 

অর্থাৎ আইনসঙ্গত উপায় ভিন্ন কং:গ্রসের অন্ত পথ নেই অর্থাৎ কংগ্রেস কখনই 

আাইনভঙ্গকারী উপায় অবলম্বন করতে পারবে না) দ্বিতীয়, তবে জরুরী বা 
মীন অবস্থায় কংগ্রেন বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারবে। 

পরবত্তিকালে গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের যুগে এই বিশেষ অধিবেশনের চুড়াস্ত হয়ে 
গিয়েছে। কতকাল আগে রমেশচন্্র এটা নাছ করতে পেরেছিলেন, 
ভাবলে বিন্মিত হতে হয়। 

ডিসেম্বর ২৭, ১৮৯৯. কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে রমৈশচন্দ্র তাঁর ভাষণ 

পাঠ ক্রলেন। ভারতৈর রাজনীতিতে জাতীয় মহাসভার গুরু নির্ণয় করে 
তিনি ষখর্ন বললেন ১ 145 1ব50058] 0908165825 ৮১৫ 015 
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8150 10000105926 01865610159, তখন সভায় তুমুল হর্ষধবনি উঠল। তাঁর এ 

ভাষণ মামুলি ধরণের ছিল না) ভারতের শাঁসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষতা! 
নুদীর্ঘকাল সংযুক্ত থেকে তিনি অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। 
সেই অভিজ্ঞতার জারকরসে পিঞ্চিত এই ভাষণের মধ্যে ধা ছিল তা 
নর্বাশে আমরা £1):8০010971 11500), বলে অভিহিত করতে পারি 

রমেশচন্দ্র তার বঞ্চতায় প্রধানত এই কয়টি বিষয় আঁলোঁচন1! করলে' 

যথাঃ (১) ১০৯৭ ও ১৮৯৯ সালের দুতিক্ষ ; (২) ১৮৯৮ সালের সিডিএ 

আইন$ (৩) কলিকাতা মিউনিসিপাঁল বিল; (৪) সামরিক বায়, জাত। 

খণ, শিল্প এবং প্রচলিত মুদ্রামাপ $ (৫) স্বায়ত্ব শাসন; এবং (৬) প্রাদেশি 
ব্যবস্থা ও শাসন পরিষদ এবং বড়লাটের শীসন পরিষদ। তা 

ভারতের দুঙিক্ষ সম্পর্কেই তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন 
লক্ষৌতে কংগ্রেসের এই পঞ্চদশ অধিবেশন যখন হয় ভারতে ইংরেজশাসনে 
ইতিহামে তখন কার্জনি যুগ চলেছে আর ফেই বছরই ভারতে এ. 
ভীষণ ছুডিক্ষ দেখা দেয়। বরমেশচন্দ্র তাই তাঁর বন্কৃতাঁয় বললেনঃ “ 
80£8250 0080 006 (1109 1085 001076 ড/17613 20 15 ৫65178012 

00815550100 6£6500%65 0098901:55 0০0 1000105 0172 201701010 

0£ 006 28100100198] 00001901010 01, 17201900610 0906210 

03610 0156655, 00610 115001065077655 1] 0015 15 1506 010] 

£84107- সেদিন তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, ভারিতীয় কৃষকের ছুঃখ-দুরদশা 
ফারিত্র্য শাসনব্যবস্থারই 'কৃুফল। “786 1681 ০8052 0£ 22 0০56: 

0 001: 88010816018] 00003196102 15 06 18770 25655006150 %1010 

18 10৫85,৮--এ রমেশচন্দ্রের অভিজ্ঞতাঁলন “সিষ্কান্ত, অচুমান মাত্র নয় । গ্রামী। 

শিল্পগুলি ধ্বংস হতে চলেছে, গ্রামের চরক1 ও তাত বন্ধ হতে চলেছে, কেন 
রমেশচন্্র বললেন, এর কারণ আর কিছুই নয়-_“ঢ:০৪ ০9700800101 

100 006 86800 200 10801010515 0£ [0081950”এই বিষক়্টি তি 

তার ইকনষিক হিহ্র' বইতে আরো বিখদভাষে আলোচন! করেছেন। 



রমেশ চক ১৪৩ 

রাজনীতিতে রমেশচন্দ্র একজন মডারেটগন্থী ছিলেন; তাই তাঁর বতৃতার 
শেষে তিনি নিজেকে ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন পুরাতন ও বিশ্বস্ত সেবক 

বলে বর্ণনা করেছেন এবং “50501102610 0৫ 0০ 31081 1816 10 

[049"র স্বপক্ষে অনেক কথা বলেছেন। শাসক সম্প্রদায়ের নিকট তাই তার 

বক্তৃতা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তীর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ছিল। 
তথাপি একথা সত্য যে, ভারতে ইংরেজশাসন শোষণের নামান্তর মাত্র- এই 

কথ! বলবাঁর সাহম নেদিন এই মভাঁরেট রমেশচন্ত্রেরই ছিল, আর কারে! 

নয়। সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র, রাঁজভক্ত রমেশচন্দ্েব চরিত্রের একটা বডে! 
বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তাব স্বজাতিব থেকে তিনি কোনোদিনই দুরে 
ছিলেন না। | 

রমেশচন্ত্র চিরদিন আশাবাদী মানুষ ছিলেন। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 

তিনি সর্বদা একট! প্রকাণ্ড আশা তার মনেব মধ্যে পোষণ করতেন। ভাষণের 
উপনংহারে তিনি তাই বললেন : ' [70856 0621 500361800৫6 2.2 

0090110150 ৪11 1705 1166, 1 0252 11550. 10 0020 910 20 [ 

5500]10 111০ 100 012 1 0096 25101). 00106 ৪2০20160601 

800015190561015 0 076 260116, 1201 0% 876 17601016185 01620 

1) ৪ঘগাড়ে ০0205 10 001992 হত 2061890০001, 

[106 982605226 551150 05520851015 217 10000008016 127 0 

1580016 0526 ০০ 081)006 02008156120 52০8:5 606 ৮61981৩ ০: 

& 096001615০0 05 80 052 128)05 0৫ 006 0201016 010210156]65,5 

স্বায়ত্বশীমনের পক্ষে এমন হ্থম্পষ্ট কথা কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এর আগে 
আর কখনো বলা হয়নি। রমেশচন্দ্র ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন; ইতিহাসের 
আলোকেই তিনি সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন যে, “10 ৪53006805 03০ 06০9০016 0£ 17018. 10016 

191865]5 20. 5080006 002 9000101508000 01 006 ০0405 13 

06 0] €06 15556 20৫0 006 00]5 009331016 0800 106:016 

09,৮ ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের কর্তব্য সম্পর্কে শাসকজাঁতিকে রমেশচন্্র 

সেদিন যেভাবে সচেতন করতে চেয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয়নি। ভারতবর্ষের 



১৪৪ রমেশ চজ 

পরবতি রাজনৈতিক ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে ঘষে, যে স্বায়তশাসনের 
দাবী সের্দিন কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রষেশচন্দ্র তুলেছিলেন, তার দ্বারা 
কংগ্রেসের নীতি ও শাসকজাতির নীতি, ছুই-ই অনেক পরিমাণে প্রভাবিত 

হয়েছিল। 
এই স্কুচিস্তিত ভাষণের প্রশংসা! সকল দলের নেতারাই সেদিন কয়েছিলেন। 

এর বিষয়বস্তর আলোচনা! এবং আঁবেগবঞ্জিত প্রকাঁশভঙ্গির গুণেই সকল 

সমালোচকরাই একবাঁকে; তার লক্ষৌ বক্তৃতার গুরুত্ব শ্বীকার করেছিলেন । 
ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান, পাইওনিয়ার, টাইমস অব ইগ্ডিয়! প্রভৃতি প্রত্যেক 

সংবাদপত্রই তাঁর এই বক্তৃতার পারমর্্ উপলব্ধি করে তাকে ধন্যবাদ 

জানিয়েছিলেন । টাইমস অন ইত্ডিয়া'-র সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছিল ঃ 
+৬/০ 1585০ 10601706006 0195155 002 002£617615] 00196 0৫ 2, 

[000651) (01901761100 8 801011916 01651061709] 2001699 2 

0০ [0010৬ 553101. 0 11) [150121 138560291 0028:653.৯ 

অত্যন্ত ধীর ও স্থির মন্তিষ্বেব মান্য ছিলেন রমেশচন্দ্র। তাঁর বাস্তবদৃষ্টি ছিল 
প্রখর আর ছিল দুরদৃষ্টি। শানকার্ধে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলেছিল ভারতের 
জনসাধারণের ছুংখছুর্দশার বাস্তব পরিচয় । দেশের এবং জাতির প্রকৃত 

অবস্থার তিনি ছিলেন একজন মরমী পধবেক্ষক। তাই তার সমগ্র 

বক্ততাঁটিব মধ্যে ঝাঁঝ বা উগ্রতাঁর চেয়ে যে জিনিসটা সবাইকে মুগ্ধ 
করেছিল সেটা হোল তাঁর 66257907966 59016 বা পরিমিত মনোভাব । 

রমেশচন্দ্রের পক্ষে তাই চিরাচরিত “গরম” বতুতা প্রদান করা অসম্ভব 

ছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীর সমস্য! তার বতঁতায় স্থান পায়নি_তার 
কাছে রুষকদের ছুঃখদুর্দশার কথাটাই প্রধান বক্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছিল । 

এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করবার যোগ্যতা] সেদিন রমেশচন্দ্র দত 
ভিন্ন আর কাঁরো ছিল না। সেইজন্ঠই কি তার এই ধক্তৃতার প্রসঙ্গে বিলাতের 

একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছিল : “ভারতবর্ষে ঘতদিন্” এই শ্রেণীর নেতা 
আছেন, ততদিন তার পৃক্ষে নৈরাশ্তের কিছু নেই।” কশগ্রেস সভাপতির 

ভাষণে সেদিন তিমি যে সংহম ও শাস্তভাষ এনে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের 

পরবতি সভাঁপতিদের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব পর্নিলক্ষিত হয়েছিপপ। 



রমেশচন্ ১৪৫ 

মোটকথা, তাঁর এই বন্তৃত। উত্তরকালে কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন 
এনে দিয়েছিল । 

কংগ্রেলের অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর স্থানীয় প্রি্গ অব ওয়েলস 
হোটেলে রমেশচন্দ্রকে এবং কংগ্রেসের অন্তান্ প্রতিনিধিদের এক ভোজমভায় 
সন্ঘধিত করলেন নবাব মেহদী হাসান ফতে নওয়াজ জং । যে সময়ে লক্ষৌতে 
কংগ্রেমের অধিবেশন হয়, সেই সময়ে কংগ্রেস-বিরোধীদলের একটি সভাঁব 
আয়োজনও হয়েছিল। ম্ববাব সাহেব উক্ত সভার একজন বক্ত। ছিলেন । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য যে, লক্ষৌ মুসলমানপ্রধান শহর) সেখানে কংগ্রেসেব অধিবেশনে 
আপত্তি জানিয়ে এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে লেফটেনেণ্ট গভণরের কাছে 
আবেদন পর্বস্ত করা হয়েছিল) নবাব সাহেব অবশ্ত এই আবেদনে 
ত্বাক্ষর দেন নি। কংগ্রেসের এই পঞ্চদশ অধিবেশনেই সর্বপ্রথম জাতীয় 

মহাঁসভার জন্য একটি গঠনতন্ত্র বা ০0250056018 গৃহীত হয়। অনেকেরই 

হয়ত জানা নেই ষে, এই গঠনতন্ব রচনায় নমেশচজ্্র ও সুরেজ্্রনাথের 

অনেকধানি হাতি ছিল। কংগ্রেসের মরকারী ইতিহাসে এই তথ্যটি উল্লিণিত 

হয়নি । 

কংগ্রেসের অধিবেশন-শেষে রমেশচন্দ্র কলকাতায় ফিরলেন । পৌরসভার 
অধিকার রক্ষ। করবার জন্য সেদিন বিলাতে থেকে তিনি একাকী যে আন্দোলন 
চাঁলিয়েছিলেন তার জন্য কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাকে সম্বধিত করছে 

চাইলেন । জান্য়ারি ৬ ১৯০০, তারিখে শোভাবাজারের রাজবাটির সুসজ্জিত 

প্রাঙ্গণে এই সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন হয়েছিল» এর উদ্মোক্তা ছিলেন রাজ 
বিনয়কষণ দেব বাহাদুর । সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ যে 1580108 ০$9- 
85 06 08100:09 বলতে ধাদের বুঝায় তাদের সকলেই এই সভায় উপস্থিত 

ছিলেন। দেই গণ্যমান্ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন রাজা পিয়ারীমোহন 
মুখোপাধ্যায় আর বিচারপতি শুরুদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় । গুরুদাস রমেশচন্দ্রের 
শিক্ষক ছিলেন। সেদিন ছাত্রের গৌরবে তার শিক্ষক যে মনে মনে গৌরব 
বোধ করেছিলেন, এ অনমান অলঙ্গত নয়। 

৩ 



7৮ | 0) স্মমেশচন্ 

. , কলকাতায় ফিরে রমেশচন্ত্র আরো! একটি কাঁজ করেছিলেন । সেটি' হোল 
 জর্ড কার্জনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার । কার্জনের ' সঙ্গে এইসময় তাঁর যে 

হুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল তাঁর মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল ছুটি, -যথা-_ প্রথম, 

রাঁজন্ব আর দ্বিতীয়, শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ ; বড়লাটের শাসন 
পরিষদে এবং প্রাদেশিক শাসন পরিষদে আরো অধিকসংখ্যক 'ভারতীয়ের 
নিয়োগ সম্পর্কে রমেশচজ্জ্র বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন । এই আলোচন৷! 
বৈঠকেই কার্জন তার সেই সুপরিচিত উক্তিটি সর্বপ্রথম করেছিলেন £ “16 
৪11) £5 1206 625 18]16 0£ 0772 1020. 0106 10056 0000 0৫ 2015 ৫0: 

[7719 ?” অতঃপর এই মৌথিক আলোচনার জের টেনে রমেশচন্দ্র কার্জনকে 

পাঁচখানি পত্র লিখেছিলেন । কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে যেমন, তেমনি এই 

পত্রালাপের মূল বক্তব্য ছিল, দুইটি, যথা-__[-270 9০601512)6)0 আঁর রুষকদের 

দ্ারিদ্র্য। এই দুটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিত্তা করবার এবং বলবার মানুষ 
মেদিন এ দেশে একজনই ছিলেন । তিনি রমেশচন্দর দত্ত । বিবেকানন্দের দরিদ্র- 

নারায়ণ তখনো লন্নযাসীর ধ্যান-ধাঁরণাঁয় রূপ পরিগ্রহ করেনি । 
২৩শে জাভুয়ারি। টাঁউন হলে কলকাতার পৌরজনের পক্ষ থেকে 

রমেশচন্দ্রকে এদিন সন্ঘধিত করে তাঁকে একটি মাঁনপত্র উপহারম্বরূপ দেওয়! 

হোন্দ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই 
মানপত্রের একস্থনে বল! হয়েছিল ;--"৬/০ 816 ৪1876 008৮ 006 04 009 

9111,01081 75250185 101 5০০: 68115 15026102106 2000 0135 10180 

(০1511 ১০1:5102 5083 ৪. 06516 60 0677001:2 056:00] €0 5০০: ০020 

820 21) 81731555 6০ 011606 06 26660018 ০% ০9 1812 6০ 036 

99011805079 8130 &0682)025 ০4 06 02০0912 ০% [75019 2020 ৪ 

093100 0£ 6:62660 2550920...500 109৬৪১ 10151 & 51006 01002 

80077519509 002০0181036 01655 8100 0136 01560000, 60 10600 

(9৩ 50118027060 00110 0049072 20 0081859 00. 80208 0৫ 006 

10086 0000561700805 25656107)9 ০৫ [00127 800510850:8007 এরই 

সভায় উপস্থিত ব্যক্বিদের মধ্যে ছিলেন: স্বরেজনাথ।. ভিনি একটি 'নাতিনীর্ 
/.ব্ৃতায় রমেশচন্্রের দেশহিতক . কার্ধাবলীর উল্লেখ করে :বঝেছিজেল-এযে, 



রষেশচন্ত্র ১৪8৭ 

কজন মানুষের জীবনে তার স্বজাতির কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা লাভ অপেক্ষা,আর 
[ধিকতর উচ্চ লম্মানলাভ কি হতে পারে? সেই সঘর্ধনা শভার্জ প্রদত্ব 
পত্রের উত্তরে রমেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি নানাদিক দিয়েই বৈশিষ্টযপুর্ণ 

ইল ।. তীর জীবনের বহু বক্তৃতার মধ্যে এইটির গুরুত্ব উল্লেখ্য । এই বক্তৃতায় 
ইনি সমকালীন বাংলার অর্ধ শতাব্ীকালের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়াসের 
কটি চমৎকার বিষ্লেষণ দিয়েছেন এবং তাঁর স্বীয় সাহিত্যজীবনের কথাও 
কু উল্লেখ করেছেন। তার পূর্বহরিদের প্রতি আন্তরিক শর্ধা নিবেদন করে 
মশচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন £ “411 00682550556 স0]5 ০৫ 056 0911 

22001, ৪১০৫৫ ০ 01036, 00100210010 00৩ ০210108] 1062 0: 

১৮106 6০ 00:71 06191 19,70...715 ৬০5219016 ৬1052586927 120 

1০ 5৪1 0৫ [9:0£10653১ 810 63001811550 00 03 139 ৪.5 £1280 210 

[0110149 12 001 91016176-1611610918 20. 11621860125, 10156 91210 

১৫ 17/74011050090 18609, €0101620 ৪৬৪5 1000 £20101955 00030190817 

005 10 15021151000 1015 2801৩ | 12.7618802, 001808০050 039 

1215010 68000 0£ ঢ/910 0০9০05 1510) 15 00৬ 6056 00105 0£ 1383 

)01050027, 4৯150 000 10100169015 0251005010215018 01:50060 

%০11-50106 1165 11 01098011082 1009৫% 0: 11021970010 10101 

[21008006175 8120. 1050165 059 10115 16 01591:005 2180 95087 

855.110552 ৮61০ 0126 01009686215 06 001 5013021001:81860108 

8916৯ 8100 [000 000 60061 79860506৪10 00057 560%2176 

: 1015 60006 00810 00652 81605010610. 

এই বক্তৃতায় বিগত চষ্লিশ বৎসরের শাসন-ব্যবস্থারও একটি সুন্দর চিত্ত 
নি তুলে ধরেছিলেন । ভারতের ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থার কি শোচনীয় পরিণাঁয 
ছে সেই বিষয়টি আলোচন! করে রমেশচজ্্র বলেছিলেন £ .[3 04360: 

009 14800 395 21006 4১৫:00101508 002 04 10015 48106 00558 

1 38915 43 (1১০. 500913865 ৪10 8৭980 10. 096. 801)815 0 

200730,-.411,01000615 1) 18150. 8৫201515080101) 22 2081215: 

3002881516 40% 00561508620 220. 15673105 ০0£:6505016 687387068,%. 
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ভারতে ইংরেজশাসনের অধীনে ভারতবাসীর অধিকারের দাঁবীও তি 

এ বক্তৃতায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ হরে জানিয়েছিলেন। উপসংহারে তিনি বলেছিলেন 
দশু5015 216 0165 আ1210 2:51 50005210082 006 055 0£ 01900 

8180 0065 8:6 006 0165 ০৫ 5920001 ০০006:5, 8170 8110 ০020100 

70625005. 11711656216 05 053 12101) 0100 21] 58859 21. 

০:560$ 17 [17019 25 0136 812102. 09০0016) 2150 00659 812 0০ 06 

10101) 11] 20152 001: 10817052100 90208006000 02811 

10 001 60006 25068ড00:5. দেখা যাচ্ছে যে, রমেশচজ্জের ক. 

ভারতীয় এক্যের মূল স্থরটি স্পষ্টতই এখানে বন্কত হয়েছে। 
ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তনের কালে রমেশচন্দ্র বো্বাইতেও লম্বর্ধিত হলেন । ও 

ফিরোজ শা মেটার সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ১৪ই মার্চ। এখানে 
প্রত্যুত্রে তিনি সেই একই কথা! বললেন: “এক উদ্দেশ্য এবং এ 
অভিপ্রায়ে উদ্দ্ধ হয়ে শ্বদ্দেশ ও ম্বজাতির স্থখ ও সমৃদ্ধিবিধানে আমা 

প্রত্যেকেরই কাজ করা উচিত।” বিংশ শতাবীর প্রারভ্ে একটি উন্নত 

সর্বসংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষের ক্ঠে এই যে আমরা! শুনলাম ; “৬ 
81১8]] 7011 10 2 501200002) 00100952 2190 ৪০010109018 ০৮1০০, | 

0১০ 17870115658 2150 0:9596165 0£ 006 502000022 0000061:1810” 

এই আবেদন আজো! তার মূল্য হারায় নি। তাঁর এই কালজয়ী চিত্তা-ভাদগ 

মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত আজো বেঁচে আছেন । 



আগা ॥ 

অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্রকে না জানতে পারলে রমষেশ-প্রতিভার পরিচয় 

সম্পূর্ণ থেকে যাঁয়। উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে এই দেশের অর্থনৈতিক 
মন্যা নিয়ে বৌধ হয় তার মতোন আর কোনে! ভারতীয় মনীষি মস্তিষ্ক 

রিচালমা! করেন নি। ভারতের অথনৈতিক সমস্যাকে তিনি সমগ্রভাবে 
দখেছিলেন ; ভূমিকর, রাঁজন্ব, ছুভিক্ষ এবং ইংলগ্ডের নিদারুণ শোষণ, এইসব 

ধত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্ষানপুজ্ষ বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে এবং সেইসঙ্গে একটা 

?তিহাসিক দৃগ্টিতঙ্গি নিয়েই স্থপপ্তিত রমেশচন্দ্র শাসকজাতির সামনে এবং তীর 
[জাতির সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপিত করেছিলেন । এক্ষেত্রে তিনি শুধু 
খিক ছিলেন না, তাঁর চেয়েও বেশি । তথ্য এবং প্রমাণ সব কিছুই তাকে 

গ্রহ করে অগ্রসর ছোতে হয়েছিল। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে 
নারস্ভ করে ভারতবর্ষে সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগের অর্থনৈতিক সমস্যার এমন 
বস্তান্নিত এবং গভীর আলোচনার সেদিন প্রয়োজন ছিল। নিজে একজন 

1জকর্মচারী হোয়েও রমেশচন্দ্র ইংরেজ শাসকের শোঁষণের প্রকৃত রূপটি নান! 
থ্যপ্রমাথসহ উদঘাঁটিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। উনিশ শতকের 

তিহাসে তার প্রকৃত মূলা এইখানেই । 
আমর! প্রথমে ভারতের ছুভিক্ষ সম্পর্কে তার চিন্তাধারা অন্থসরণ করব । 

ই শতাবীকে রমেশচন্দ্র অভিনন্দিত করলেন তার 27787569 ০7 17216 বই 

দয়ে। ১৯০০ সালের জুলাই মাসে তার এই স্মরণীয় গ্রস্থখাঁনি ল্গুনে প্রকাশিত 
য়, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । ইতিপূর্বে ভারতের ছুতিক্ষ সম্পর্কে জর্ড 

চার্জনকে তিনি যেসব পত্র" লিখেছিলেন, সেগুলি এই গ্রন্থে সঙ্গিবেশিত হয়েছে । 
স্কের অন্তর্গত অধিকাংশ বিষয় পূর্বেই € ১৮৯৭) 46787717516 20587680 
ত্রিকায় কমেকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছিলাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবস্তি- 
চালে 'ভারতী' পত্রিকায় এই বিষয়টি নিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন । 

যেশচজ্জ বলেছেন যে, মহারাণী ভিক্টোলিয়া যে বৎপর সিংহাঁষনে আরোহণ 
চরেন, সেই বছর (১৮৩৭) ভারতবর্ষে একটি দুতিক্ষ দেখ] দেয়। ভারতে তখন 
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কোম্পানির আমল। যদিও এই দুর্ভিক্ষ উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের মং 

সীমাবদ্ধ ছিল, তথাপি প্রত্যক্ষদর্শীর মতে দুঙ্ডিক্ষ-পীডিত জনসাধারণের অব 

সতাই হৃদয়-বিদীরক হয়েছিল। ভারতবর্ষে ছুভিক্ষ-গীডিতদ্দের সাহায্যের জ 
তখন কোন সংগঠন ছিল না! আর লর্ড অকল্যাও ছুতিক্ষ-জনিত মৃত্যু বা দুদ 
কিছুই নিবারণ করতে পাঁরেন নি। এরপর রমেশচন্দ্র উপযুপিরি ধশটি ভুতিক্ষে 

হিসাব দিয়েছেন। “বিগত চল্লিশ বসবে দশবার ছুভিক্ষ দেখ। দিয়েছে এ 

দেড়কোটি মাষ অনাহারে গ্রাঁণত্যাগ করেছে।”- ইহাই রমেশচন্দ্র প্রদ' 
হিসাব । এই দশটি দুতিক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরকম £ 

(১) ১৮৬০ সালেব ছৃক্ডিক্ষ। স্থান £ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ; মৃত্যুসংখ 
ছুই লক্ষ। তখন লর্ড ক্যানিং-এর আমল। সেই প্রথম দুণ্তিক্ষ তদস্তেব জ 
একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। (২) ১৮৬৬। স্থান £ উডিস্তা প্রদেশ । মৃত্যুসংখ 
দশ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র প্রদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ । রমেশচন্দ্র তখ 

আঠারো বৎসরের যুবক। তিনি শ্বয়. এই ছুভিক্ষের নগ্ন রূপ কলকাতা 

কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন । তাই তিনি লিখেছেন £ “অনাহীরক্লিষ্ট নর-না, 
ও শিশুদের আগমনে কলকাতা৷ শহব পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল""' ধনীদে 
গৃহগুলি এক-একটি সংকটত্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল; ব্যবসাঁয়ীগ্নণ দরজা 
দরজায় গিয়ে চাঁদা ভিক্ষা করেছেন উভিস্া থেকে আগত ছুতিক্ষক্গিষ্ট হাজা 
হাজার নর-নারীকে অন্-বন্ত্র দিয়ে বাঁচাবার জন্যে । ধার! এই দৃশ্য সেদি 

প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জীবনে তাঁরা তার ম্থতি ভুলতে পারেন নি ।” (৩) ১৮৬ 

সালে উত্তর-ভারতের দুভিক্ষ , অনুমিত মৃত্যুসংখ্যা বারো লাখ । (৪) ১৮৭ 
সালে বাংলাদেশের ছুতিক্ষ। তখন লর্ড নর্থত্রকের শাসনকাল । ছেষট্টি সালে 

ছুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগান হয়েছিল, সরকারী স্থব্যবস্থার ফট 
ছুডিক্ষজনিত মৃত্যু নিবারিত হয়েছিল। (৫) ১৮৭৭ সালে মান্রাজের দুকতিক্ষ 

এই বছর মহারাণী তিক্টোরিয়। "ভারতেশ্বরী' উপাধি ধারণ করেন এবং সে' 

উপলক্ষে লর্ড লিটন ঘখন দিল্লীতে একটি দরবার বসাঁবার আয়োজন 'করছিলে। 

তখনই মাত্রাজ প্রদেশে উপর ছুতিক্ষের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। তা! 
ক্ষ নিবারণের জন্ত আগে থেকে কোনে! আয়োজন বা রিলিফের ব্াবস্থ 

কোনোটাই ঘথোপযুক্ত হয়নি । উনবিংশ শতান্ধীর ভারতবর্ষে ইহাই উাধহত 



ঘমেশচজ্জ | ১৫১ 

দুতিক্ষ। এই ছুতিক্ষের করাল নিশ্বাসে পঞ্চাশ লাখের ওপর লোকের মৃত্যু হয় ! 
রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ “আধুনিক কালের যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ক্রিমিয়া যুদ্ধের 
তুলনা নেই। এই যুদ্ধে আড়াই লাখ মান্ষের জীবননাশ ঘটেছিল। খাত্রাজ 
ছুতিক্ষে তার বিশগুণ মানুষের মৃত্যু হয়।” (৬) ১৮৭৮ সালে উত্তর ভারতের 

দুতিক্ষ। মৃত্যুসংথ্যা প্রায় তেরো লাখ। (৭) ১৮৮৯ সালে উড়িস্যা ও 
মাত্রাজের দুতিক্ষ। মৃত্যুসংখ্যার কোনে] সরকারী তাঁলিক! নেই; প্রজাক্ষয় 
যথেষ্ট হয়েছিল। (৮) ১৮৯২ সালে মান্রাঁজ, রাঁজপুতানা, বাংলা ও ব্রহ্মদেশের 
ছুতিক্ষ । (৯) ১৮৯৬ সালে দক্ষিণ অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে অজন্মা 

হোল; বোন্বাই, বাংলা, উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্চাব প্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে 

দুঙ্িক্ষ দেখা! দিয়েছিল। এই ছু্ডিক্ষ যখন সংঘটিত হয় রমেশচন্দ্র তখন 
সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং এই অজন্নার কারণ সম্পর্কে তদন্ত 

করেছিলেন । (১০) ১৯০ সালে পাঞ্জাব, রাজপুতাঁনা, বোক্ধাই এবং মধ্য- 

প্রদেশের দুতিক্ষ। এমন স্বদূরব্যাপী ছুভিক্ষ এর আগে এদেশে কখনে৷ হয়নি। 
দুভিক্ষপীড়িত ষাট লক্ষ নর-নারীকে সাহাষ্যদাঁন করতে হয়েছিল । সেই বছর 

যে ছুণ্তিক্ষ কমিশন বসান হয়েছিল তাঁর চেয়ারম্যান ছিলেন স্যর ম্যাকডোনেল। 

এই ছুতিক্ষে মৃত্যুর বিষয়ে সরকারী রিপোর্টে বল! হয়েছিল যে, “মাছির মতোন 
ঝাঁকে ঝাঁকে মাছষ মরেছে ।” 

রমেশচন্দ্র তাঁর 'ভারতে ছু্ডিক্ষ' গ্রন্থে তথ্য সহকারে বলেছেন £ 478)155 

816 ৪, 12011101115 25616 11) 10019 এবং এর ফলে, উপযুক্ত সরকারী 

ব্যবস্থা অবলম্বন কর! সত্ত্বেও ভারতবাসীর যে কী অবর্ণনীয় ছুঃখতুর্দশা হয় আর 

কত লোক যে অকালে মৃতুামুখে পতিত হয় তা যুরোপের লোকের পক্ষে ধারণা 
কর] অসম্ভব । রমেশচন্দ্রের আন্দোলনের ফলেই ত্রিটিশ পাপিয়ামেণ্টে যখন এই 

বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল তখন স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণের একটি প্রশ্নের 

উত্তরে তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড জর্জ হামিলটন বলেছিলেন : “ভারতে 

ছুতিক্ষের প্রশ্নটি সম্পর্কে আমাদের আর উপেক্ষা প্রদর্শন কর! চলে না) 
ভারতবর্ষের জগ্কেই আমাদের ঘা! কিছু সমৃদ্ধি, অথচ সেই দেশে আমাদের 

শাঁননকালেই যে এতগুলি দুরিক্ষ ঘটে গেল, এ আমাদের পক্ষে খুব গৌরবের 
কথা নয়। ভারতীয় সিবিল সাঁধিসের একজন বিশিষ্ট সত্য, ধিনি কিছুকাল 



১৫২ মযষেশচ 

পূর্বেও শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ধার অভিজতা ও বিচক্ষণতা 
সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট রাজপুরুষ উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন, তিনি সম্প্রতি 

ভারতে ছুক্ডিক্ষ' নামে যে মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন, আমি লেই 
্রস্থখানি আগাগোড়া পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অবিলম্বে এট 
বিষয়টির আর একটি তাদস্ত হওয়া প্রয়োজন 1” * 

পঙঙ্গত উল্লেখ্য যে রমেশচন্দ্রের সময়ে ভারতবর্ষে ভুতিক্ষ সম্পর্কে তদস্ত 

করবার জন্য তিনটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। প্রথম কমিশন ১৮৮০ সালে ; তখন 

গভর্ণর-জেনারেল ল্ গ্িটন আর এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন জেনারেল 

স্যর রিচার্ড স্ট্রেচি। এই কমিশনের রিপোর্টের ফলেই ভারত গভর্ণমেন্ট সর্বপ্রথম 
হুপ্তিক্ষ নিবারণকল্লে ১৮৯৩ সালে ঢা৪008019৩ 0০৫৪ প্রবর্তন করেন । দ্বিতীয় 

কমিশন ১৮৯৬ সালে; স্যর জেমস লায়্াল ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি 

আঁর তৃতীয় কমিশন ১৯** সালে; স্যর গ্যানটনি ম্যাকভোনেল ছিলেন 
এই কমিশনের সভাপতি । এই কমিশনের নিকট রমেশচন্ত্র এই মর্মে একটি 

প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন ধে, যে প্রদেশে দু্ডিক্ষের ফলে ব্যাপক সংকটভ্রাণের কাজ 

করতে হবে সেই প্রদেশে এ কাজের যথাযথ তত্বাবধানের জন্য একজন “ফেমিন 

কমিশনার" নিযুক্ত করতে হবে। তাঁর এই প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছিলেন । 
রমেশচন্জের “ফেমিনস ইন্ ইত্িয়া” বইখানি যখন প্রকাশিত হয় তখন 

বিলেতের "টাইমস" প্রভৃতি পত্রিকায় অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ইহ! সমালোচিত 

হয়েছিল এবং লর্ড কার্জন থেকে শুরু করে প্রিচ্ম ক্রোপটকিন পর্যস্ত এর প্রশংসা 

করে তাকে ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন । এইসব অভিমতের সারমর্ম এই ছিল যে, 
তিনি এমন একটি বিষয় উপস্থাপিত করেছেন যার কোনে। জবাব নেই। বর্ড 

কার্জনের জীবনচরিতে এই কথ। উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি রষেশচন্দ্র দতের 
এই গ্রস্থথানির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং “16 18 0£ 4:68 

৮৪1৫" বলে তার কাছে স্বীরূত হয়েছিল। 

পরবপ্তিকালে “ভারতী পত্রিকায় (১৩০৮) রমেশচন্্র এই বিধয়টি সম্পর্কে 
একটি হুচিস্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন । সেই প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ এখানে 
উদ্ধত হোল £ 

৯৯০০6৫06665 0 474 754658 চিরাঞাঃতা8 8 08076 তা 2806 5:285+2800. 
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“পূর্বে কি ভারতবর্ষে ছুতিক্ষ হয় নাই? পূর্বেও হইয়াছে । তখন কারণ 
ছিল। যখন মোগল রাজ্য ক্রমশঃ ভাঁঙিয়া পড়িল,_যুদ্ধ ও বিশৃহ্ধলায় দেশ 

লণ্ডভণ্ড, তখন দেশে দুভিক্ষ হইয়াছে । কিন্তু সেসব কারণ এখন ত অজ্ঞাত । 

এখন কতকাল ধরিয়! শাস্তি বিরাজমান, তথাপি দুর্ভিক্ষ বন্ধ হইতেছে না। 
ইহার কারণকি? লোকসংখ্যা! বুদ্ধির কথা অনেকে বলিয়া! থাকেন। কিন্ত 

ভাঁরতবর্ষধ একমাত্র দেশ নহে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের 

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এইদেশে ক্রমাগত ছুতিক্ষের কারণ বলিয়া কিছুতেই গণ্য 
করা যায় না। দুভিক্ষের মূল কারণ অবশ্ত বুষ্টির অভাব। কিন্তু অনাবৃষ্টির 
প্রকোপ ত নিবারণ করা যাঁয়। দু্ভিক্ষ এবং দ্দারিজ্র্য প্রতিবিধাঁন করিবার 

তিনটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা_€১) ভূমিকরের হ্রাস; (২) জল- 
প্রণালী ও কৃপাদি খনন এবং (৩) বৎসব বৎসর ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ 
টাকা ইংলগ্ডে বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা কমাইয়! দেওয়া” 

রমেশচন্দ্রের অর্থ নৈতিক চিস্ত।র ধার অনুশীলন করলে পরে দেখা যায় যে, 
'ভূমিকর এবং ভূমিরাজন্ব' বিষয়টি বরাবর তাঁর চিন্তাকে আলোড়িত করেছে। 

এই সম্পর্কে তার একটি বিশিষ্ট মত ছিল $ তবে যেকাঁলে তিনি এই মত প্রকাশ 
করেছিলেন, সেইকালের পটভূমিকাতেই তাঁর অভিমতের বিচার করতে হবে। 

যে দবেশের অধিবাসীদের প্রধানতম অবলম্বন কৃষি, সে দেশে ভূমিরাজন্ব কম এবং 

চরস্থায়ী হওয়া উচিত আর ভূমিকর হওয়া! উচিত হুনির্দিষ্ট-_এই সত্যটি সেদিন 
[মেশচন্দ্র বিশেষভাবে শাসকদের লামনে তুলে ধরেছিলেন । এই বিষয়টি 

য়ে পরে এ (দেশে যে ভূমিকর আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তারে! পুরোভাগে 

ইলেন তিনি । বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইংলণ্ডে ভারত সচিবের কাছে ভারতীয় 

ঢুমিকর অম্বন্ধে একটি আবেদন পত্র ব! মেমোরিয়াল প্রেরিত ছয়। এর 

[সাবিদা করেছিলেন রমেশচন্দ্র এবং এই স্মরণীয় আবেদন পত্রে তিনি ব্যতীত 
1ংলার ভূতপুধ প্রধান বিচারপতি শ্তর রিচার্ড গার্থ, বোস্বাইয়ের ভৃতপূর্ব 
বচারপতি শ্তর জন জাডিন, মবাঙ্াজের রাছদ্থ বনোবন্ডের ভূতপূর্ব ভিয়েকউ 
মঃ পাকল্, বাংলার মিঃ রেনজ্ডস এবং আরো! বিশিষ্ট রাছপুরুষ গ্বাক্ষর 
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করেছিলেন । তার 7275/765 €% 17056 গ্রন্থে এই আবেদনপত্রের উল্লেখ 

আছে। পরবতিকালে “ভারতী” পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩৯৯) রমেশচন্দর 

'ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন. সেই 
প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল। রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ 

“মাপা এবং বোস্বাই প্রদেশের অধিকাংশ স্থলে যেখানে ভূমিকর সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কষকদের নিকট হইতে লওয়' হয়, যেখানে চাষের খরচার জন্য যথেষ্ট 

পরিমাণ বাদ রাখিয়া গভর্ণমেণ্টের দাবী আসল উৎপন্ন মূল্যের অর্ধাংশের 
ভিতরে লীমাবন্ধ রাখা কর্তব্য। এমন কি, ভারতবর্ষের মেই সকল প্রদেশে, 

যেখানে আহ্মানিকর্ূপে আসলের অর্ধাংশ, তাঁবৎ-উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশের 
কাছাকাছি বলিয়! গ্রহণ কর! হয়, সেখানেও সাধারণত তাঁবৎ-উৎপন্নের এক- 
পঞ্চমাংশকে অতিক্রম করা উচিত নহে ।.""ভাঁরতবর্ষে যতপ্রকার লোক 

গভর্ণমে্টকে ভূমিকর প্রদান করে তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজ ও বোথাইয়ের 
কুষকের। যে পরিমাণে নিরুপায় ও অসহায় এপ আর কেহই নহে।."' 

'*“ক্কুষিজীবী ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজা কতটা চাহিতে পারেন এবং কতটুকু 

তাহাদের নিজের থাকিবে, ইহ1 স্পষ্ট জানা ও বুঝিতে পার] ভারতবর্ষে. যে 
পরিমাণে আবশ্তক বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও তত নহে। রাজার 

দাবীর অনিশ্চয়তা! ভারতবর্ষে সকল কৃষিচেষ্টার সর্বনাশ করিতে থাঁকিবে। 

যতদিন ন! এপ কোন ভবিষ্যৎ শাসনকর্তীর অভ্যুদয় হইতেছে যিনি প্রজা- 

দিগের আরো! একটু নিকটভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদিগের জন্ত আরো 
এক্টু ঘণার্থ সহাম্গভূতি দ্বেগাইবেন, 'গবং অনুগ্রহ করিয়া! কষাঁণদিগের বোধগমা 
ভাঁষায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবেন যে জমি উৎপত্তির কতখানি পর্যস্ত 
মাজ গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট হইতে দাবী করিতে পারেক্প এবং কতটুকু 
নিশ্চয়ই তাহাদের নিজের থাঁকিবে, রাজকর্মচারী বা বন্দোবস্তী কার্ধকারকের। 

তাহা ম্পর্শও করিতে পারিবে না-_-ততদিন পরস্ত আঁমাদের মঞ্জল নাই।” 
বঞ্চিত ও অসহাঁয় চাষীদের সম্পর্কে উনের হইত এ রযেশচজের 

স্বদেশ-বাঁধসল্যেরই একটি পরিচয় মাত্র। 
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ইংরেজ শাসনকালেই যে ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটেছিল, এ-বিষয়ে 

রমেশচন্্র তাঁর স্থম্পষ্ট অভিমত গ্রকাশ করে গিয়েছেন । পববতিকাঁলে তাঁরই 
চিন্তার স্ত্র অবলগ্ধন করে মেজর বি ডি বস্থু এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট 

অনুশীলন করে 776 7212) ০1761771078 15206 ৫120 17084 

নামক একখানি মুল্যবান পুস্তক রচনা করেছিলেন। মেজব বন্থ তাঁব এই 
পুস্তকের ভূমিকায় সকৃতজ্ঞচিত্তে শ্বীকাঁর করেছেন যে, রমেশচন্দ্রেন কাছ থেকেই 

তিনি এই বিষয়ে প্রেরণ! লাভ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় শিল্পের 

ক্রমাবনতি শাসন-নীতিরই যে প্রত্যক্ষ ফল, এ-অভিযোগ রমেশচন্দ্র দ্বিধাহীন 

চিত্তেই করেছিলেন । এই সম্পর্কে তীর চিস্তা-ভাবনার কিছু অংশ এখানে 
উদ্ধাত করে দিলাম । ১৯০১ সালে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখছেন ; “ভারতের 

নৃতন রাজা, স্বার্থলোভে ভারতের সম্বন্ধে যে অবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন 

করিলেন, তাহা তাহাদের ঈদপ্গিত ফলও প্রসব করিল। রেশম ও তুলার বস্ত্র 
বয়ন ভারতে হ্ৰাসপ্রাপ্ত হইল। যে জাতি পূর্বে অন্ত জাতিকে বস্ত্র পরাইত, 
দে জাতিকে নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য ইংলগ্ডের শরণাপন্ন হইতে হইল। 

নববিজিত প্রজাগণের মধ্যে স্বীয় শিল্প বিস্তারকল্পে নৃতন বণিকরাজের অসাধারণ 

আগ্রহ দেখিলে চমৎ্কৃত হইতে হয়। ইংলগ্ডের সংকীর্ণ শাসননীতিই আমাদের 

এই শিল্পহাঁনির একটি কারণ। ভারতের শাসনভার ব্রিটিশহস্তে স্তত্ত হইবামাত্র 
তাহারা ভারতীয় শিল্পের অবনতিসাঁধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৬৫ সালে 

বাংলার রাজন্ব সংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তগত হয়। চারি বংসর পরেই 

কোম্পানির ডিরেক্টরগণের স্বাক্ষরিত এক আদেশে বলা হইলঃ “বঙ্গের 

রেশম প্রস্ততের ব্যবসায়কে উৎসাহিত এবং রেশম বয়নশিল্পকে নিরুৎসাহ করা 

হউক'। আরো! আদেশ হইল £ যাহার] রেশম কাটে, তাহাদের সকলকে 
কোম্পানির কলকারখানার কাঁধ করিতে বাধ্য করা হউক: ।” রাজস্ব ও শাঁসন- 
বিভাগে দীয়িত্বপূর্ণপদে সুদীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থেকে রমেশচন্দ্র যে অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করেছিলেন তা! বৃথ। হয়নি। তীর সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি 
ইংরেজ আমলে ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণগুলি একে একে পর্যালোচন। 
করে তাঁর বক্তব্যকে তথ্য ও প্রমাণসহকারে সেই সময়ে এমন প্রার্চলভাকে 
উপস্থাপিত করেছিলেন যা একমাত্র তার মতন প্রতিভাবান ও শ্বদেশবৎসল 
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মানের পক্ষেই লম্ভব। শুধু তাই নয়। তর বিশ্লেষণ যেমন, বলবার ভঙ্গিও 
তেমনি নির্ভীক। রমেশচন্্র লিখছেন £ গ্বিলাতি মাল ভারতে প্রচলিত 
করিতে বণিক-রাঁজ যথাসাধ্য ষত্ব করিতে লাগিলেন। ইংলগ্ড হইতে যেসকল 

পণ্য ভারতে প্রেরিত হইবে, তাহাতে অতি যৎসামান্ত শুষ্ক বসান হইল। 

অপরপক্ষে, ভারতের রপ্তানির উপর বিলক্ষণ শুষ্ক চাঁপান হইল। মারে 

রাজা রাখে কে,রাজা! যখন এইবকম করিয়! ভারতীয় শিল্পের গল] টিপি 
ধরিলেন, তখন সে শিল্পকে কে রক্ষ/ করিবে?” ইংরেজের বাণিঙ্গনীতির 

এমন নি্তাঁক এবং কঠিন সমালোচক ভারতবর্ষে মেদিন দ্বিতীয় আর কেউ 

ছিলেন না। 

ভারতীয় শিল্পের অবনতিসাঁধনে পরোক্ষে রেলপথের দায়িত্ব সম্পর্কেও 

রমেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন £ “উনবিংশ 

শতাবীর মাঝামাঝি, অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরই অবনতি দেখা 
গেল। তাঁহার পর রেলপথ খুলিতে আরম্ভ হুইল। যেমন পৃথিবীর সর্বত্র, 
সেইরূপ ভারতেও রেলপথ প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে । তাহা! হইলেও 

এই রেলপথ দ্বারা আমাদের অনেক অনিষ্টও ঘটিয়াছে। ইহা রাঁজকোষে 

অর্থক্ষতি আনয়ন করিয়াছে । পঞ্চাশ কোটি টাকারও অধিক, এই লোকসান 

পূরণের জন্য রাজকোষ হইতে বাহির হুইয়। গিয়াছে । দ্বিতীয়ত, মালবহনের 
বাবসায়ে পূর্বে লক্ষ লক্ষ গরুর গাড়িওয়ালা, মাঝি প্রভৃতি প্রতিপালিত হুইত, 
তাহাদের অন্ন গিয়াছে । তৃতীয়ত, এই রেলপথের লাহায্যে ভারতের নগরে 

নগরে গ্রামে গ্রামে বিলাতি পণ্য্্ব্য গিয়া পৌঁছিতেছে--হৃতরাং দেশীয় 
শিল্পাদির অবনতির পথ খুব গ্রশত্য হইতেছে ।” 

সবশেষে রমেশচন্তর এই সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি 
লিখেছেন £ “ইংরেজ আমলে ভারতের শিল্পকে কখনে! উৎসাহিত করা হয় 
নাই বা তাহার রক্ষার জন্ত কোনে উপায় অবলম্বন কর! হয় নাই) বিলাঁতি 

মূলধনের লাঁতের দিকে অতি সাবধান মনোযোগ সর্ধদাই দেখ! ধাইতেছে। 
অসংখ্য কমিশন বসিয়! ভুলা, নীল, কাফি, চা, চিনি সঙ্থদ্ধে রিপোর্ট কদিয়াছে, 
--কি উপায়ে ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে। ভারতীয় শিল্পের 
সউন্রতিকল্পে কখনো কমিশন 'জাহৃত হয় নাই।” বিংশ শড়কে ভারতীদ্ব নিরককর 



রমেশ চন্ত্র ১৫৭ 

পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে ধারা বিশেষভাবে পরিচিত তারা অবগত 

আছেন যে, রমেশচন্দ্রের এই কঠোর সমালোচনায় ফল ফলঙে ধিল্লন্ব হয় নি। 

চিন্তানায়ক বূমেশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ভার আবেগবর্জিত 

হ্বদ্দেশপ্রেম আর কর্তব্যসম্পাদনে ফ্রপদী নিষ্ঠার মধ্যে। এবিষয়ে কোনে। 

ঘ্বিমতের অবকাশ নেই। শ্বদেশেব সকল বকম উন্নতি ছিল তাব আস্তরিক 
কাম্য, কিন্ত সেই স্বদ্দেশপ্রেম ছিল একাস্তভাবেই বাস্তবধর্মী এবং যুক্তনিষ্ঠ। 

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করার পেছনে ছিল তাঁর এই বাস্তবধ্মী 

দ্বদেশপ্রেম। আমর] দেখেছি, স্বদেশের অর্থনীতি ও শিল্লোগ্নতির চিন্তা এই 

মনীধির মনের অনেকখানি জুডে ছিল। পূর্বেই বল! হয়েছে যে, বমেখচন্দরের 

সমকালে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাটি পর্যালোচন] করেছিলেন মাত্র আর 

আর একজন; তিনি দাদাভাই নৌবাঁজ। নৌরজি সাহেবের আলোচনার 
পটভূমিকা অবশ্ঠ খুব বিস্তীর্ণ ছিল না । একমাত্র রমেশচন্দ্রই সমগ্র ভিক্টোবীয় 

যুগের এবং তারে পূর্বেকার অর্থাৎ কোম্পানির শামনকালের আদি পর্ব থেকে 
ভারতীয় অর্থনীতির উপর তাঁর সন্ধানী ঘৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এর একটি তথ্যপূর্ণ 
ইতিহাস রচন। করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অর্থাৎ ১৮৩৭ সাল থেকে আর্ত 

করে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই তেষটি বছরকাঁলের অর্থনৈতিক ইতিহান তার 
আলোচনার বিষয় ছিল। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর অমানুষিক পরিশ্রমের কথ। 

চিন্তা করলে পরে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর জীবিতকালে বইখানির দ্বিতীয় 

সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। এ পর্যস্ত নর্বসমেত সাতটি সংস্করণ 

প্রকাশিত হয়েছে ; শেষ এবং সপ্ধম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ ১৯৫০ সাল। 

বাংল! ভাষায় এমন একখানি মূল্যবান পুস্তকের অহ্বাদ খুবই বাঞ্ছনীয়। 

কর্মজীবনে গ্ররিষ্ট হবার তিন বছর পরে রমেশচক্ বাংলার চাষীদের সম্পর্কে 

একখানি বই রচন। করেন, 17196 778286761% 00 13007 ; বাংলার চাষীদের 

অর্থনৈতিক অবস্থার সেই প্রথম আলোচন]। শুধু আলোচন! নয়, এর মধ্যে 

তাঁদের ভবিষ্যৎ উন্নতির নির্দেখও দেওয়া হয়েছিল। এই পুস্তকের মধ্যেই 
খ্বীজাকারে নিহিত ছিল তার ভাবীকালের অক্ষয় কীতি--ভাঁরতের অর্থনৈতিক 



১৫৮ রমেশচত্র 

ইতিহাস। তখন থেকেই তিনি এইজছ্ প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতে 
প্রবন্ত হন এবং অন্তান্ত সাহিত্যকর্মের অবসরে এর একটা ০৪০2) বা খসড়া 

তৈরি করতে থাকেন। মোট পঁচিশ বছবের পরিশ্রম ও চিন্তা আছে তাঁর এই 

বইখানির পিছনে । কথিত আছে, রমেশচন্দ্র সাধারণত গভীর রাত্রে সাঁহিত্য- 
কমে রত হুতেদ এবং রাত্রি তিনট] পর্যন্ত অবিরাম লেখনী চাঁলাঁতেন বাংলার 

এই কীতিমান নৈশ-চাধী | তাঁর এক আরদ্াণী বলত £ “সাহেবের হুকুম ছিল 

রোজ ছুটো। কৰে কুইল পেন কেটে তৈরি রাখবার এবং রোজ রাত বারোটার 
সময় তিনি লিখতে বসতেন আর এ কলম দুটোর অগ্রভাগ ভোঁত] হয়ে না 

যাঁদয়া পধস্ত তিনি একমনে পিখতেন। কখনো কখনো! তিনটা কলম তৈরি 

কবে রাখবার জন্তেও বলতেন ।” প্রতিভা ষে পরিশ্রম ভিন্ন সাথক হয় না, 

রমেশচন্দ্রেব সাহিত্যজীবন ৩।ব একটা প্রকট দৃষ্টান্ত । বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 
জীবনেও আমপ। এই জিনিস প্রতাক্ষ কবেছি। 

পমেশচন্ছ্ের ভারতীয় অর্থনীতিব হতিহাস গ্রশ্থথানির নাঁমপত্রটি এইরকম £ 

25 80০09801110 17757 08% 
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এই গ্রন্থের উনিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাঁটি অত্যন্ত মূলাবানি। ভূমিকায় 
ঝমেশচত্তর লিখেছেন যে, মহানাণী ভিক্টোরিমার রাজত্বের হীরক-জয়স্তী উৎসব 

খন (১৮৯৭) লগ্নে সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়, তখন দেখা গেল ঝে। ব্রিটিশ 



রমেশচন্ত্র , ১৫৯ 

সাাজ্যের তাবৎ অংশের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধো একমাত্র ভারতবর্ষই দন, 
দারিত্য ও ছুর্শার মধ্যে অবস্থান করছে। সাম্রাজ্যের বৃহতম ও, জনবহুল 
অংশ এর প্রাচুর্য, সম্পদ অথবা! ক্রমোন্নুতিশীল শিল্পের ভাগীদার হোর্তে পারেনি 
তারপর তিনি লিখছেন £ 

"১৯০৩ লালের জাঙ্ুয়ারি মাসে যখন আবার সাড়ম্বরে দিল্লী দরবাঁর 
অনুষ্ঠিত হোল, তখনে| ছু্িক্ষ-গীড়িত হাঁজাঁর হাজার ভারতবাঁপী রিলিফ 

ক্যাম্পে বাস করছিল।..'ভারতে ইংরেজশামন শাস্তি এনেছে সত্য, কিন্ত 

সমৃদ্ধি আনেনি, কিংবা ইংরেজশামনের ফলে ভারতের ধনমম্পদ বৃদ্ধি পায়নি বা 

এ-বিষয়ে কোনো চেষ্টাও রুরা হয় নি।” তারপর ইংরেজশীসনের প্রথম যুগের 
বাণিজ্যিক নীতির কথা উল্লেখ করে রমেশচন্দ্র এঁতিহাঁসিক হোঁরেস হেম্যান 
উইলম্নের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন । মন্তব্যটি এই ২ “05 011051 

108.0020850016 51001099560. 0126 2102 01 00116081 10109005 €০ 

7660 ৫00 2170 0100020]5 50:010610 2 ০0101920601 710 17007 

15 0০৮10 1300 1852 00706517090. 07 6008] (2170)5.” রমেশ্চন্ত্ 

বলেছেন যে, অহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাঁতে যখন ভারত সাআজাজ্যের শাসনভার 
এলো তথন দেখা গেল যে, দেশের অর্থনৈতিক সবনাশ ঘা হবার তা হয়ে গেছে « 
(40006 5511 00801022100 00736.-,1500£ ০০৫০০ 1858, 101) 006 

চি [70019 00120081755 1016 ০1৫90) [7019 1080 082560 €0 196 & 

£586 01200800011 ০০৪০, ) | শিল্পের ধ্বংসসাধন হোল, কিন, 

রমেশচন্্র লিখেছেন, ই্ংরেজশীদনের আমলে কৃষিকার্ষেরও তেমন উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়নি। 77010 172 270118 4 22942 17577 
1887, বইধালিতে রমেশচন্দ্র ইতিপূর্বে অষ্টাদশ শতা্ধী ও উনিশ শতকের 
গোড়ার দিকে ভারত সম্পর্কে ইংরেজের বাণিজ্যিক নীতির একটা আলোচনা 

করেছিলেন। ইংরেজ শাসনকালে ভারতের ধনসম্পদ এবং কাঁচামালের 
অপরিমিত ও অব্যাহত শোষণের শোচনীয় পরিণতির একটি প্রামাণ্য দলিল 
হিসাবেই রমেশচন্দ্রের 'ইকনমিক হিন্রি' আজো রা যারা 
চিরকালই মূলাবান থাকবে। নু 

ভূষিকাঁর উপসংহারে তিনি লিখছেন 3 “116 1018. 80006 জা]: 
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_-ভাঁরতে ইংরেজশাসন সম্পর্কে সেদিন রম়েশচন্ত্র এই অভিমতই গ্রাকা' 

করেছিলেন এখং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে ষে, তার রাঁজভক্তি, তাঁর রাজাছগত 
কিছুই তাঁর দৃষ্টিকে আবিল ব৷ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি । তা. 
প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এইখানেই । ভারতে ইংরেজশাঁসনের এমন বাস্তবনি' 
ইতিহাস, পুঞ্তীরুত তথ্য-প্রমীণসহকাঁরে এমন বিস্তারিত আলোচন! ছার 
শ্বদেশের যে অপরিমিত কল্যাণসাধন তিনি করে গিয়েছেন, আজো কী আমব 

তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছি? 
অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রস্থখানির আয়তন বড় কম নয়) ছয়শত পৃষ্ঠাব্যাগ 

এই বইখানি তির্নটি খণ্ডে বিভক্ত । প্রথমখণ্ডের আলোচনার কল কোম্পানি: 

আমল, অর্থাৎ ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৮ সাল; দ্বিতীয়খণ্ডের আলোচনার কা 

মহারাণীর আমল অর্থাৎ ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৬ সাল আর তৃতীয় খণ্ডে, 

আলোচনার কাল ভারতনমাজীর আমল (১৮৭৭ সালে ভিক্টোরিয়। 4200 মেহেও' 

9£ 1708 বা “ভারত-সম্রাজী' উপাধি ধারণ করেন ), অর্থাৎ ১৮৭৭ থেবে 
১৯** সাল পর্যন্ত! দেখা যাচ্ছে যে, মোট তে বছরকালেনর আর্থনীতিব 
বিবর্তনের ইতিহাম তিনি আলোচনা করেছেন! শুধু কি আলোচন।' 
সেইসঙ্গে ছুর্নত সুম্থ্ দৃর্টি সহকারে এমন একটি কঠিন বিষয়ের মর্মোদঘাটিন - 
এ কী কম ধীশক্তি আর অধ্যবসায়ের পরিচায়ক? এই ছুঃসাধ্য প্রয়া: 
একমাত্র সকার পক্ষেই সঙ্ভব ছিল। রমেশচন্দ্রের ইংরেজি, খাঁটি ইংরেজে 
ইংর়েজি। সেযুগে ইংরেজি ভাষায় তার লমতুলা পারঙগম লেখক ভারতব 



মেশচঙ্ছে ১৩৪ 

দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তবে তীর অন্তান্ত ইংরেজি গ্রন্থ অপেক্ষা 
অথনৈতিক ইতিহাসের ইংরেজি, প্রকাশভক্বি ও রচনা-শৈলি যেন তার 

পূর্ধবতি সকল রচনাফ্কে অতিক্রম করে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে এই যুল্যবান 
গ্রন্থ রমেপচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার ফল এবং তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। প্রথম 
খণ্ডে চৌন্দটি অধ্যায়, দ্থিতীয় খণ্ডে বারোটি অধ্যায় আর তৃতীয় খণ্ডে আছে 
চৌন্গটি অধ্যায়। আলোচনার পরিধি যেমন ব্যাপক, বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য যেমন 
সামগ্রিক, বিশ্লেষণও হয়েছে তেমনি সুচিস্তিত, স্ুযুক্তিপূর্ণণ আর সিদ্ধান্ত 
অপ্রতিরোধ্য । গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখকের প্রচুর 
গবেষণাশক্তি ও বিচারবোধের স্বাক্ষর বিদ্যমান। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

মিণ্টো অধ্যাপক, স্গ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ডক্টর প্রমথনাথ বন্যোপাধ্যায় 
রমেশচন্রের অর্থনৈতিক প্রতিভার আঁলোচন। প্রসঙ্গে একবার লিখেছিলেন £ 
“আমাদের যৌবনকাঁলে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ইকনমিক হিষ্্রি বইখানি যখন 
প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এ দেশে সরকারী মহলে ষে উত্তেজন1 দেখ! গিয়েছিল 
তার স্বতি আমি আজো! ভূলিনি। অমন রাঁজভক্ত মান্গষ, অমন একনিষ্ 
সিবিলিয়ান ষে ভারতে ইংরেজশাসনের এমন একটি নগ্ন চিত্র আঁকবেন, তাদের 

শোষণের কথা, রাজন্বের বে-বন্দোব্ন্তের কথা! এমন কঠিন ভাবে আলোচন! 
করবেন, এ যেন তাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ভারতে শ্বেতাঙ্গ সমাজের 
অন্তম মুখপত্র “টাইমস অব ইত্ডিয়া” পত্রিক! এর একটা! বিষ্বপ সমালোচনা 
করে। ভারতে ইংরেজশামনকে তিনি ০০0706101/ করেছেন, এই রকম কথা 

বোধ হয় "্টাইমস+ লিখেছিল । রমেশচন্দ্র তার একটি প্রতিবাদ করেছিলেন। 
এ কাগজেই জ্নৈক শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান একপত্রে রমেশচন্ত্রকে আক্রমণ করে 
লিখেছিলেন, «এই বইতে এমন কতকগুলো ভ্রাস্তিজনক উত্ভি ( 13851599108 

$2050820) স্থান পেয়েছে, যা সত্যের খাতিবে প্রচারিত হওয়া! বাঁছনীয় 
নয়। ঘন অর্ধপত্য 'এই কইতে স্থান পেয়েছে ঘার প্রতিবাদ হওয়া দরকার ।' 

দেখা! গেল, সাঁতাজ্যবাদীর স্বার্থে আঘাত করেছেন রমেশচন্দ্র। কিন্তু সমগ্র 
দেশবাসী তার কাছে শুধু কৃতজ্ঞ নয়, চিরখণী হয়ে থাকবে । শুধু অর্থনীতিতে 
সপপ্ডিত ছিলেন না তিনি, তীর মধ্যে ছিল একটা দেশপ্রেম সেই দেশপ্রেমই 

। তীকে এই প্রয়োজনীয় কার্দে উদ্ধ্ধ করে থাকবে ।” 
১১ 



৬ খাজা 

রমেশচন্ত্র বলেছেন যে, একটি জাতির সম্পদের উৎম হলে! তার কৃষি, 
বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন এবং আয়-ব্যয় পরিচালন! সম্পর্কে নির্ভরদ্ষোগ্য নীতি। 

ইংরেজশাসন ভারতবর্ষে শাস্তি এনেছে সত্য, কিন্তু দেশের জাতীয়সম্পদন বৃদ্ধি- 
কল্পে ফিছুই করতে পারে নি। বাণিজ্য ও উৎপাদন সম্পফিত সমস্যাবলী 

তিনি আলোচনা করেছেন তার 18688 07725. 1227 1018885)) 7218 

বইখালিতে। ভারতসম্পর্কে ইংলগ্ের বাণিজ্যিক নীতির ঘষে বিশ্লেষণ তিনি 
দিয়েছেন তার মূল বক্তব্যটা এই : “ভারতীয় শিল্পকে দমিয়ে রাখা এবং 

ইংলগ্ডের শিল্পকে পুরোমাত্রায় সাহায্য করা এই প্রয়াসের মধ্যেই সার্থক 

হয়েছে ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক নীতি ।” নিষেধাত্মক শ্ুন্ধ চাপিয়ে 
যুরে।পে ভারতীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয় আর অন্যদিকে নামমাত্র 
শুক্ধ ধাধ করে ভারতে ইংলগ্ডের পণ্যদ্রব্যের অবাধ রপ্তানীর পথ প্রশস্ত করে 

দেওয়! হয়। পলাঁশি যুদ্ধের পর থেকে মহারাঁণী ভিক্টোরিয়ার নিংহাসন 
প্রাঞ্চির সময় পর্যস্ত এই নীতিই অন্ুহ্থত হয়েছে অব্যাহত ভাবে। ইংলগ্তের 
শিল্পের জন্ত ভারতে কাচামালের উৎপাদন আর তারতে ইংলগ্ডে প্রস্তত পণ্যের 

অবাধ প্রচলন--এই ছিল গোঁড়াঁর দিকে ইংলগ্ডের দ্বিমুখী নীতি । এর ফলকি 

ঈাড়।ল? ভারতীয় শিল্পের অবলুপ্তি। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সেই 
থেকে ফাটল ধরতে আরম্ভ করল। ১৮৩৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 

সিংহাসনে আরোহণ করলেন, কিন্তু এই নীতির লক্ষ্যণীয় কোনে। পরিবর্তন 
দেখা! গেল না শাসনব্যবস্থীয়। কেন? রমেশচন্টা এর কারণ নির্ণয় করে 

লিখেছেন £৮ ৮6 আ৪5 20৫ 10. 13010210758 0015 00826 05258150310 

5020617 05200561558 00001) 101) 006 21187502006 10150191) 

108103650001:515, অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পের উন্নতি শাসক জাতির মোটেই 

কাম্য ছিল না। মিল ও মীর্কসের বইতেও রমেশচন্দ্রের এই উক্তির সমর্ণন 
আছে। 

১৮৫৮ তারতে কোম্পানির শাসনের অবসান হোল। দৃশ্ঠত শামন- 
ব্যবস্থার পটপরিবর্তন হোল, কিন্ত শোষণের প্রক্রিয়! রইল অধাছত। দেশের 



রমেশচন্ত্র ৯৬৩ 

বাধিজ্যশুষ্কের পূর্ণ কতৃত্ মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিকগোষীর় হাতেই রয়ে গেল। এর 
ফল কি ধাড়াল? রমেশচন্দ্র লিখেছেন £ %1006 101567515 ০1000108 ০: 

02 17015215015 17201810 18590150 52101781655 0061 250. ৪ ৫25, 

৫৪ (82:60 95 2: 16810905 (0561070061,17706 10206 10111 

10005605 ০: 7930271085, 10736598006 160০6151705 19617 200. 81500 

18521002106, ৪৪ 26170155560 5 21 2০156. 00 00100012105 

00761 7816 0৫ 636. 0$5111560 ০৫10." মহাবাণীর আমলে ভারতীয় 

অর্থনীতিব এই যে শোচনীয় বিপর্যয়, এরই একটি বিষাদময় বাস্তব চিত্র তুলে 
ধরেছেন রমেশচন্দ্র তার এই গ্রন্থে। সেদিন ইংলগ্ডের শিক্ষিত জনসাধারণের 
নামনে নির্ভকভাবে তিনিই বলতে পেরেছিলেন £ “গত দেডশে! বছর ধরে 
তোমাদের বাঁণিজ্যনীতি তোমাদেব শিল্পের শ্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে, 
ভারতেব শিল্পের হ্বার্থে নয় ।” 

শিল্প বিপর্যন্ত হওয়ার প্রত্যক্ষ ফল এই দ্রাডাল যে, ভারতের জাতীয় আয়ের 

পথ সংকীর্ণ হয়ে এলো । বাকী বইল কৃষি। কিন্তু এক্ষেত্রেও যা দেখা গেল 
সেটা আদৌ, আশাপগ্রদ নয়। সম্পদবৃদ্ধি দুবের কথা, ছুভিক্ষ নিবারণকল্পেও 
₹ষি সহায়ক হয়ে উঠতে পারল না। প্রচলিত ভূমিরাজন্বের ব্যবস্থাকেই 
বমেশচন্দ্র এর জন্য দায়ী করেছেন। দেশের আয় ব্যয়ের চিত্রও তেমনি 
নৈরাশ্তব্যঞ্ক। ১৮৯১-৯২ থেকে ১৯*০-০১--এই দশ বছরের রাজকরের 

পরিমাণ দেখা যায় ৬৪৭ মিলিয়ন স্টালিং, অর্থাৎ বছরে ৬৫ মিলিয়ন ( এর মধ্যে 

রেলপখ, সেচকাঁধ ও আয়ের অন্তাগ্ত হিসাব ধরা হয়েছে )। আর এই দশ বছরে 

ইংলগ্ডের ব্যয়েব পরিমীণ ১৫৯ মিলিয়ন অর্থাৎ বছরে গড়পরতায় ১৬ মিলিয়ন 
করে। দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষ থেকে প্রাপ্ত রাজকরের এক-চতুর্থাংশ বছরে 
270796 08:65 খাতে চলে ধাচ্ছে। এর সঙ্গে ভারতবধে রাঁজকর্মে নিযুক্ত 

ইংরেজ কর্মচারীর! বছরে যে পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করে থাকেন তার 
হিসাব গণ্য করলে পরে দেখা ধায় য়ে, “006 6062] 921508]1 15115 006 0£ 

196 1150190 7২656772 00 83819170 50105106121015 63০56৫8 20 

0111075. শাঁসনব্যবস্থার পয়ঃগ্রণালী দিয়ে একটি দরিদ্রতম দেশের সম্পদের 
এই থে শতার্বীকালব্যাগী প্রবাহ, এই যে “418118008 ০৫ 03০ 1/6০-0100 



৯5 গমেশচজ 

04 1719 10 ৪ ০0001050058 089861689 0১--রমেশচজ্জের গ্রন্থে 

গ্রতিট অধ্যায়ে উদঘারটিত হয়েছে এরই বাত্তক ও করুণ ইতিহাস। 
%[70706 (01291895, বাবদ একটা মোটা টাকা সেখানে চলে যেত প্রা 

বছর এবং এট! সেখানে খরচ হুত তিনটি দফায়, যথা--(১) ভারতীয় খ 

বাবদ দেয় হুদ; (২) রেলপথ নির্মাণের বাবদ দেয় হুদ এবং (৩) সাঁমগ্ি 
ও বেসামরিক খাতে খরচ। 

ভারতীয় খণ বা 2419) 4০০৮-এই বিষয়টির রহস্ত প্রথম উদঘাট 

করলেন রম্শেচন্ত্র । ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য এ-দেশে ব্রিটিশ মুলধনে 
নিয়োগ করা হয়েছে, এবং তারই ফল এই খণ। এই ধারণা যে কতদু 
ভিত্তিহীন সেটা আমরা প্রথম জানলাম । রমেশচন্দ্র দেখিয়ে দিলেন গো 
ব্যাপারটি একটি 125. ছাঁড়া আর কিছু নয়। কোম্পানির জামল থেকে 
অনেক কিছু খরচ ভারতবর্ষের ওপর চাঁপিয়ে দিয়ে এই 22500-এর স্থা 

হয়েছিল, যেমন আফগান যুদ্ধ ও চীনের যুদ্ধের খরচ। ১৮৫৭ সালে এই খণে 

পরিমাণ ছিল ৭০ মিলিয়ন। মহারাঁণীর শাসনের আঁঠারে। বছরকালের মে 
এট] দীভাল দিগুণ। সেই থেকে এই খণের পরিমাণ বৃদ্ধির পথেই চল, 

থাকে। বিংশ শতকের প্রারভ্তে এই খণের পরিমাণ দেখা! গেল ২১৪ মিলিয়, 
এসে দাঁড়িয়েছে । ক্ষতিপূরণ করবার শর্তে এ-দেশে রেলপথ নির্যাণ এই খণে 

একটা প্রত্যক্ষ কারণ বলে গণ্য কর! হোত। কিন্তু আসল কথা তা নয় 
যর্থহীন ভাষায় রমেশচন্দ্র এই সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধাস্ত ঘোষণ! করে লিখেছেন 
৮7061150015 0: 006 11001820600 19 8. 0£5065951108 16004 € 

50817018] 01)190072) 8770 11210390166 7 2170 2৬০1: 1100510৫ 

15506] ০817 1500010 601 10105616000 00001) 0৫ 0015 17701817৫61 

18 000:8115 0026 2:০৪) [15018.” এই যে অপরিমিত শোষণ, এর অপরিহা 

পরিণতি দারিত্র ও ছুভিক্ষ, সে কথাও তিনি বলেছেন স্পই করে। কারণ ভি 
কোন কার্ধ হয় না; তাই তো তিনি লিখলেন £ “[£ [77019 $৪ 9০০: ০৫9. 

115 00105817 0006 00618106028 01 5০091301010 ০8955 * বিংশ শতাব্দী 

জুচনায় রমেশচজ্জ ইংরেজ শামকদের চোখে ষেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন” 
তোমাদের দেড়শে। বছরের শাসন শোষপেরই নামাত্তপ্ন মাত্র, ইতিহাসের কাচ 



রষেশচজ্জ ১৬৫ 

কদিন তোমাদের এর জন্ত জবাবদিহি করতে হবে৷ রমেশচজ্জের অর্থনৈতিক 
চস্তা শাসকজাতির মত পরিবর্তনে যে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল, 
1রবতি ইতিহাস তার অভ্রাস্ত সাক্ষ্য বহন করে। তীর এই অগ্রচারী 
টস্তার সম্যক অন্থশীলন (বর্তমীনের পবিবতিত বাঁজনৈতিক অবস্থায়ও ) 

বীজ! করা যেতে পারে । শাসক, সে যেই হোক, প্রজার হিতসাধন করবে, 

ঢোকে শোষণ করবে না রমেশচজ্দ্ের অর্থনীতির ইতিহাস গ্রন্থের ইহাই 
ল বক্তব্য । চল্লিশ বছর পরে লেই একই ধিক্কারবাণী আমরা শুনতে গেলাম 

বীন্্রনাথের কণ্ঠে । কবির “সভ্যতার সন্কট” প্রবন্ধটি যেন রমেশচন্ত্রের চিন্তারই 

(তিধ্বনি । তাগাচক্রের বিবর্তনে এই দেশ ত্যাগ করে চলে যাবার সময় 
পছনে যে লক্ষমীছাড়া, রিক্ত ভাঁরতবর্ষকে ইংরেজ বেখে গেল, তারই প্রথম চিত্ত 

দদিন একেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত । 

গ্রন্থের সবশেষ অধ্যায়টির নাম: বিংশ শতকের ভারতবর্ষ । এই 
ধ্যায়ে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ রে রমেশচন্ত্ 
নখেছেন ঃ “সাম্প্রতিক কালে একাধিক ছুডিক্ষের ফলে এদেশের অধিবাসীদের 
নৈতিক অবস্থার তদন্তের প্রশ্ন যখন ইংলণ্ডে উঠেছিল, তখন ( ১৮৮৮) লর্ড 

াফরিনের শাসনকাঁলে একটি তাস্ত হয়। সেই তদন্তের ফলাফল আজ পর্স্ত 
[কাশিত হয়নি এবং উহ! “গোপনীয় বল! হয়েছে। কিন্ত জনসাধারণের 

কট দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাদি উদঘাটিত না কর! বিচজ্ষণতাঁর 
রিচয় নয়। ভাঁরতবাসীর শোচনীয় দারিজ্র্য সম্পর্কে গোপন করার কি 
ছে? আর তাতে লাভ কি? “51118 1500 26006025005 0618 

10060 £:010) 006 65৩৪১৮--এই কথা বলেছিলেন রমেশচন্ত্র। ১৯০১ 

নে উইলিয়ম ডিগবির 717081670%/8 10118718045 বইখানি যখন 

[কাশিত হয়, তখন ডিগবি উক্ত রিপোর্টের বু উপকরণ তাঁর এই বইতে 
ন্লিবেশিত করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে রষেশচন্ত্র ভার গ্রন্থের সর্বশেষ 
ধ্যাসটি রচনা! করেম। রষেশচন্। লিখছেন ; “সকল প্রদেশেই খান্যাভাঁব। 
নাহার) অর্ধাহার এবং অনশন, ভারতবর্ষের প্রান্ম লকল প্রধেগের। বিশেষ 



১৬৩ ম্মমেশচন্জ্র 

করে বোস্বাই, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, আগ্রা ও অযোধ্যার অধিবাসীদের 
নিত্য সঙ্গী। সরকারী হ্বীকৃতিতেই বলা হয়েছে £ “106 85৪ 00:00 

0৫ 6102 060016 ০£111018 5026 6000 2 02115 17050001610 01 

1000৮. চ7017661 15 5৪15 10001) 2 1226661 0৫6 1081910.. 1 £5 £ 

7019, ৪ চে 15152 01200010070 0£ 005 8£1015010010515 10 ৪ 

%111986 8:2 10) 06: এলাহাঁবাঁদের কমিশনার লিখছেন £ এ 11৮6, 

0606 15 57৮ 11606 ০০৮%০20 006 7009016]0 01255655 ০0: 076 

16001, 8130 56101-5627520010) ০৪০ 1126 15 0০ 160060% ?+ 

আমি জিজ্ঞাসা করি, এই নৈরাশ্তজনক উক্তিই কি ভারতে ব্রিটিশ শাঁলনেন 
সর্বশেষ কথা? প্রতিকারের পথ নিশ্চয়ই আছে, কারণ ভারতবর্ষের জমি 
অত্যত্ত উর্বরা, জনসাধারণ অতি শাস্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী এবং দক্ষ । একটি স্থসভ্য 

গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য তাঁদের অবস্থার উন্নতিসাঁধনে যত্বশীল হওয়া” তারপর 
রমেশচন্জরের নির্ভাক লেখনীতে ফুটে উঠল চরম ধিক্কারের বাঁণী £ ৭15 6০ 
190 2100 10665000121. 21050106  (056000061)0-1)06 11 

1০001) আআ) 52 020016১8100 006 2016 00 56001:2 01061 

স০11-99106--518101) 15 15900051016 101 00681101601 00৫ 

8 00011019020107 ঠা) 15510181656 151) 200. ০0১16০৮--এ রাজভভ 

রমেশচন্দ্রের কথা নয়, একজন প্রকৃত দেঁশ-হিতৈষী নিরপেক্ষ এতিহাদিকেব 
উক্ভি।. অর্ধ শতাঁবীরও অধিককাল পূর্বে লিখ্তি এই মন্তব্য বর্তমান স্থ৷ধীন 
ভারতবর্ষের শাসকদের পক্ষেও প্রয়োগ করা যেঙে পারে। 

প্রতিকারের উপায়ও রমেশচন্দ্র চিন্তা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন : 
15051600605 1165 10 চৈ0 খ0:৫5---1২60:618010106170 20 

16259517000, [6051701100606 ০1 06:70 2 15000001210 

(006 100130509 070 12110. 88010010016) 516021]5 05৪ 0015 0800151 
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39610050025 5150010 06110016060 [001815 165001760)6170 ০০০ 1006 

10181060 56151025 04 [17018 91,001 62 06060 1901:6 £:6615 6০ 
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00021 ০2752” 

প্রতিকারের দ্বিতীয় উপাঁয় সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের বক্তব্য যেমন যুক্তিপূর্ণ 
তেমনি সুস্পষ্ট | তিনি লিখছেন 2 40101156200 আঅঃ]] 006 8170 

০211)00 72 50502551001 91১01] 696 020912 21:2 20100166000 90206 

81)81:2 10 15 00170:01,,,091 0)10-552 52215 5০০16081029 0: 91806 

1১8৮০ 70150 10019. 10006 1)2211176 006 ০1০০ 0: 21) [1101812 

100০1002] 12 1715 000201] 00910010610 0 ৯/1)1651751], 9০1 

2%০1005152 870. ৫1560005060] 20001701509 01010) 15 81000900181 85 20 

19 01090502590]. ,,52 7151) 60 01011586005 59560017001 200011715- 

68007 2001:6 1060 00001) 16) 00৩ 11555 2130 11906175505 ০৫ 006 

ঢ601916,1100106 00552126 00035009650 01 01) 1001018 030%610)61)6 

15 106 10 00001) আআ: 6০ 11529 ০0৫ 01)6 0201919৭005 1801 

0:০69০6 005 11562155050: 006 760191০১210. 1095 000 52120. 

05610506118] 61106105502 655 0০০16.৮, 7002 20006 

00115 06 11501620. 90071015080005 22 911 265 100002720 965115 

1৪ 518১6৫ 2100. 00130:01150 230. 16801262015 £)2 ০0118910195 

26 ভ/17109158]] 2150 0062 01165215195 26 91012, 70106551500 

01506 11) 606 8010171505052 10801010615 1612 052 ৬15আও ০ 

56 06001622165. 12015567069, 1765 056 21252650808 006 

(-2956 2:০৫৪০৪৫.৮ এই প্রসঙ্গে রমেশচজ্জর ভারতবর্ষের অতীতের 



১৬৮ রমেশটন্ত্র 

কথা তুলে বলেছেন যে, পূর্বকালে ঠিক এই রকম ছিল না। হিন্দু এবং 
মুসলমান শাসকগণ সার্বভৌম রাজ! ছিলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
স্বেচ্ছাচারীও ছিলেন সত্য, কিস্ত তীরাঁও সচিবদের পরামর্শ অন্গসারে চলতেন । 
তাদের শাসন অন্ন্নত ছিল, সাবেকী ছিল সত্য, কিন্তু উহার 1তত্তি ছিল 
জনসাধারণের সহঘে।গিতার উপর | সম্রাট দিল্লীতে বসে শাননদণ্ড পরিচালনা 
করতেন; তার বাজ্যপালগণ শাসন করতেন প্রদেশগুলি ; জমিদার প্রভৃতি 

তাদের জমিদীরীর সম্পূর্ণ শাসনকর্তা ছিলেন আর শ্রীমবাসীরা শাসন 
করত গ্রামের লোকদের | “1706 22016 00990126100, 000 006 

00160521001 05210591520. 2. 518216 10 006 2:00315150:800 ০04 

0১৩ ০00120:5.” এই সঙ্গে আধুনিক শাসনপদ্ধতির তুলনা করে রমেশচন্্ 

লিখেছেন £ একথা সত্য ষে আধুনিক শাসনপদ্ধতি কেন্ত্রান্থগ ( ০81:0:811520) 
হওয়া দরকাঁব, কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও সত্য যে, ইহা সর্বতোভাবে 
প্রতিনিধিমূলক শাসন হওয়া চাই-_নতুবা মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে 
এর বিশেষ কোন পার্থক্য থাকবে না । পরিশেষে জন স্টার্ট মিলের একটি 
উদ্ধাতি দিয়ে রমেশচন্দ্র তার সর্বশেষ কথ! লিখেছেন £ [6 15 10000531516 

60 10081:6 10120 2.010110150:8,0101) 50050655818] 8170 006 1720091) 

১০016 17:09761:005 ছা20)000 2010100175 006 060916 00 & 81216 

1 01০ 00060] 06 061 0৬1) 8:0819 . , 75/7819150 1761561: 

৪621305 70 £581 800. 1500 00 10956 05 2. ০01901000176181 (0৮61: 

29616 118 1107018..,71751810018 69612 10165 01 029 0956105 ০0: 

[1018*-_পরবতিকালে এই ভবিষ্তত্বাণীর স্থফল ফলতে খুব বেশি বিলম্ব হয়নি । 
ইংলগ ঘেদ্দিন বুঝতে পারল, তার ভাগ্য ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত, 

তার সমৃদ্ধি ভারতের সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত, সেদিন প্রতিনিধিমূলক শালনব্যবস্থা 
গ্রবর্তন করতে এবং অবশেষে ভারতবাসীর হাতে শাঁসনক্ষমতা তুলে দিতে 
ইংলণ্ড আর এতটুকু দ্বিধা করে মি। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রণয়ন 
রমেশচঞ্জের বৃথ। হয় নি। 

কথিত আছে, এন এন ঘোষের মতোন ব্যক্তি ভার এই বইখানি আগ্ন্ত 
পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার মতোন নিরাশরাদী ও নির্ভীক মনাযোচিক 



ঘমেশচজ্জ ১৬৯ 

বলেছিলেন ঃ “এক গরুর গাড়ি বোবাই কংগ্রেস বক্তৃতা! অপেক্ষা রমেশ দত্তের 
অথনৈতিক প্রবন্ধগুলি বেশি মৃল্যবান।” এই গ্রন্থখানি পাঠ করবার ফলে 
শিক্ষিত ভাবতবাসীর মনে ইংরেজশীসনের প্রতি গ্রসম্নভাব বিদুরিত হয়ে একটা 
বিদ্বেভাবই জাগরিত হোল । “এই শাসনের নাম শোৌঁষণ”-_এই চিন্তাধারার 
সল্পদাঁতা রয়েশচন্দ্র দত্ত। ভারতবর্ষে এত ঘন ঘন দুতিক্ষ দেখ! দিয়েছে কেন? 

ধমেশচন্ত্র লর্ড কার্জনের চোখে আঙুল দিয়ে বললেন-_ছু্ডিক্ষ তোমাদেরই 
শোষণ নীতির ফল। অর্থনৈতিক ইতিহামে এই সত্যকেই তথ্য-গ্রমাণের 
একটি গ্রানাইট ভিত্তির উপর তিনি স্থাপন করেছেন। অরবিন্দ খোঁষ তাই 

লেছিলেন £ “রমেশ দৃত্বের অর্থনৈতিক চিন্তা ভিন্ন বাঙালির স্বদেশী 
মান্দোলনের “বয়কট” এত লহজে হোতে পারত কিনা সন্দেহ । এক্ষেত্রে তিনি 

খধু ইতিহাস লেখেন নি, ইতিহাস স্থ্টি করেছেন।” ইংরেজশাসন ব্যবস্থার 
মস্তরালে শোষণ নীতির নগ্ন চিত্র একে রমেশচন্দ্র ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে 

'য ধারাটি প্রবর্তন করে গিয়েছেন তার গুরুত্ব কী অসাধারণই না ছিল। 

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে রমেশচন্দ্রের আর্থনীতিক চিন্তা নতুন করে 
[চাই করে নেবার প্রয়াম দেখা গিয়েছে। কোনে! কোনে] বিজ্ঞ পণ্ডিত 
ইকনমিক হিঙ্কি' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়কে পুরাতনযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি-প্রস্থত বলে 
তিল করতে চেয়েছেন । অথচ অর্থনৈতিক গবেষণীর ক্ষেত্রে .রমেশচন্দ্রের এই 
ইখানি ষে এদের সকলের উপজীব্য, এতে। কিছুতেই অস্বীকার কর! চলে ন]। 

মধুন! একজন তথাকথিত সুবিজ্ঞ অধ্যাপক তার এই জাতীয় একখানি পুস্তকের 

টমিকায় লিখেছেন £ 
"20211560259 10500000178] 06৪01617620 06 
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এই কথা৷ বলবার পর লেখক বলেছেন, যেহেতু রমেশচন্ত্রের "20৮5৫ 
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8580০7৮- সেই হেতু ইহা! বর্জনীয় । অধ্যাপক ত্রিপাঁঠীর এই উক্তি বিচাঁধ 
মনে রাখতে হবে যে, 'ইকনমিক হিষ্রি” লেখা হয়েছিল এই শতকের শ্ুচনাঁয় 
একটি অনালোচিত বিষয়ের তিনি পথিরুৎ। তশ্কালীন প্রচলিত যুগচিস্ত। ঘ্বার 

প্রভাবিত হয়েও এবং উদারনৈতিক মতবাঁদের অন্থুবতি হওয়া সত্বেও, সম£ 
ভিক্টোরীয় যুগের জটিল অর্থনৈতিক সমস্তার আনপূষিক আলোচনায় রমেশচন্ত 
যে নিরাসক্ত ছিলেন, তার দৃষ্টির বা চিন্তার স্বচ্ছতা ষে আবিলতামুক্ত ছিল, 
এর প্রমাণ তো তার গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বিষ্যমান। যে আর্থনীতিক পরিবর্তনের 

ভেতর দিয়ে তখনকার ভারতবর্ষ চলছিল, তার গতি ও প্ররুতি রমেশচন্ 

গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তাকে তিনি সমকালীন ইতিহাস থেবে 

আদৌ বিচ্ছির করে দেখেন নি। ভারতে 21186 711051) ০৪0151-4 

নিয়োগের ফলে ইংরেজের খ্বার্থ কি পরিমাণে এই দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে 
তীর, এএা। চান তির ৬৮ পর রাজউক 
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রমেশচজ্ ১৭১ 

উঠেছিল, তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে তারই একটা বাস্তব চিত্র শাকরার শক্তি 

সেদিন মডারেট রমেশচন্দ্রের কজিতেই ছিল। ভারতে শিল্প-বাণিজোর ক্ষেত্রে 
বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োগের ফলাফল সম্পর্কে বিতর্কের স্বান আছে এবং এ 
বিষয়ে কি একালে, কি সেকালে, পণ্ডিতদের মধ্যে ঘথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান । 
ইস্ট ইঙিয়া কোম্পানির অন্ুত্যত বাণিজ্যিক নীতির ফলে ভারতের নিজন্ব 

অর্থনৈতিক কাঁঠীমে। কি সত্যিই ধ্বংস হয় নি? এবং ইংলগ্ের শিল্পবিপ্লবের 

মূলে কি ভারতের সম্পদ প্রত্যক্ষ প্রেরণা জোগায় নি? তাইতো দেখি, তার 
গ্রন্থের সর্বশেষে রমেশচন্জ্র যেখানে বলছেন 2 “ 8/0£1510+5 06501 158175 

০0 01১০ 009611) ০06]1019,--সেখানে তিনি কত বড়ে। দুরদখিতা র পরিচয় 

দিয়ে গেছেন, তা অনুধাবন করলে পরে তাঁর আর্থনীতিক চিন্তার মধ্যে অসঙ্গতির 

লেশমাত্র খুঁজে পাওয়! যাবে না। 



॥ বারো ॥ 

১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে রমেশচন্ছর “মোগ্াসা 

জাহাজে চডে 'ভারতবর্ষে ফিরলেন) একথা! আগেই বলেছি। এবার তাঁর সহযাত্র 

ছিলেন ভগিনী নিবেদিত] ( মিস মার্গরেট এলিজাবেথ নোবল )। রমেশচন্দ্র 

নিবেদিতা প্রসঙ্গ অনেকের নিকট হ্থপরিচিত নয়, যেমন স্থবিদিত ন 

রমেশচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে আমি বতটু, 
জানতে পেরেছি, আমার প্রিয় পাঠকদের কাছে তা জানাবার মতোন। রমেশ 

চন্দ্র বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো! ছিলেন, তবু এই ছুই দত্ব-কুলোস্ত 
বরণীয় বাঁডালি-সম্তানের মধ্যে একটা আস্তরিক প্রীতির সম্পর্ক নিঃশবে 
গড়ে উঠেছিল । বিবেকানন্দ রমেশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর প্রতি 
ও পাঁগ্ডিত্য সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পৌঁষণ করতেন । অন্যদ্দিকে রমেশচন্দ্র দু 

থেকে বিবেকানন্দের প্রতি আকর্ষণ বোঁধ করতেন তার প্রচণ্ড শ্বদেশপ্রেষ 

তার সর্বজনীন আদর্শের জন্থ। হ্বদেশপ্রেমের দ্বর্ণস্ত্রদধারাই উনিশ শতকে 
সমকালীন প্রত্যেকটি বাঁঙালি চিস্তানায়কের জীবন অন্যের জীবনের সঙ্গে বিধব' 

ছিল; এই ক্বালের ইতিহাস ধার আলোচনা করেছেন তীরা কেউ-ই এ 
কথাট। বিশেষভাবে চিস্তা করেন নি। সেই কারণেই বোধ হয় উনিশ শতকে 
বাঙালির নব-জাগৃতির অষ্টাদের বিবিধ চিন্তা ও কার্ষের আলোচনায় যুগপ 

প্রকাশ পেয়েছে একটি সংকীণ মনোভাব ও পক্ষপাতছুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। কোনে 

একজনকেই আমরা বিগ্রহ হিসাবে দেখেছি £ কিন্তু এই সত্যটা! আমরা ভু 
যাই যে, কোনো একজনের চিন্তা বা কাধের ফলে জাঁগৃতি সম্ভবপর নয় 

এঁদের প্রত্যেকের চিন্তায় একটা পারম্পরিক সম্পর্ক যদি না থাকত তা হো 
জাগৃতির এমন অখণ্ড কূপ আমর! দেখতে পেতাম কিনা সন্দেহ। উনি 

শতকের দবিতীয়ার্যে বাংপ্রার নব-জাগরণের যে ইতিহাস, তার পেছনে আত 
বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রমেশচজ্্, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীজ্নাথ, অআক্মবান্ধ 
'উপাধ্যাক়, ম্বামী বিবেকানন্দ, অরবিশ্থ ঘোঁধ, প্রভৃতির মিলিত চিন্তা । আরে 

খনেকের নাম করা ধায় ঘেষন, আনন্দমোহন বন্ধ, ছুরেজনাখ বন্দ্যোপাধ্যায 



সমেশচজ ৯৭, 

শিবনাঁখ শাস্বী, চিতরঞ্চন দাস প্রম্খ একাধিক দ্বেশপ্রেষিক। রাজনীতি, 
সাহিত্য, ধর্ম, ও সমাজচিস্তার বিভির ক্ষেত্রে এদের হ্ব স্ব চিন্তার বাতা 
সত্বেও, এদের সমকালীনত! এদের অনেককেই পাঁরম্পরিক প্রীতির বন্ধনে 
আবদ্ধ রেখেছিল। রমেশচন্রের সময়ের কথাই বিবেচনা! করা যাঁক। 
তখনকার. ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তিনি ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের 
প্রত্যেককেই তিনি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, স্সেহ করতেন । বয়োঁঃ- 

কনিষ্ঠ বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর পরম প্রীতি ও জেহের পাত্র। ছুঃখের 
বিষয়, রমেশচন্দ্রের জীবনীকার, তার জামাতা জে. এন গুপ্ত এসব বিষয়ে 
কিছুই আলোচনা করেন নি। ফলে তার রচিত 7140 ৫70 770% ০7 

7. 0. 7)%%৫ বইখানি তথ্যপূর্ণ হওয়া সত্বেও উহা অসম্পূর্ণ। রমেশচন্দ্রের 
জীবনে বিদ্ভাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হুরেন্দ্রনাথ যেমন আছেন তেমনি আছেন 
বিবেকানন্দ, নিবেদিতা) অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ । এদের কারো কথাই 

তার জীবনীকাঁর লেখেন নি; বঙ্ধিম, বিদ্যাসাগর, স্রেন্দ্রনাথ ও নিবেদিতাঁর 

নামের উল্লেখ আছে মাত্র । অরবিন্দ ও বিবেকানন্দের নামের উল্লেখ পর্বস্ত 

নেই। আমন্লা অন্ত দিকে দেখা যায় যে, বিবেকানন্দ-সাহিত্যে রমেশচন্দর 
চললিখিত। সমসাময়িক ইতিহাসের সামগ্রিক রূপরেখা বুঝতে হলে 

সমকালীন সকলের কথাই আলোচনা করতে হয়--অবশ্থ ধাঁদের জীবন 

আলোচনার যোগ্য। রমেশচন্ত্রকে বুঝতে হোলে তাঁর সমকালীন 
বরণীয় . বাঙালি সম্তানদের মধ্যে অনেকের কথা "যেমন বলতে হয়, তেমনি 

বলতে হয় দাদাভাই নৌরজি, ফিরোজ শা! মেটা, গোপালকষ্ণ গোখলে ও 
টিলকের কথা। এঁদের সকলের সঙ্গেই তিনি একযোগে দেশের কাঁজ 

করেছিলেন । 

বিবেকানন্দের জন্মকালে রমেশচন্ত্র বিলাতে অধ্যয়নরত ছাত্র। স্ত্তরাং 

বিবেকানন্দের গ্রক্কত কর্মজীরন যখন আরম্ভ হয়, তখন দেখ! বায় রমেশচজ্দ্রে 
ভাবধাঁর! ভাঁরতের'সমাক্সীবন, এবং এর আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে 

বিশেষাবেই গ্রভাঁধিত করতে আরম্ভ করেছে। . বিবেকানন্দের ভাবধারা 



৬ অাশ্াশাত 

রমেশচন্দরের ভীবধার! থেকে অনেকখানি পৃথক ছিল; কিন্ত আঁমেরিক] 
ইংলগ্ডে এই তরুণ সন্গ্যাসীর বেদাস্ত গ্রচার অভিযানের মধ্যে কেবলমাত্র ধর্ম ব 

তগবানই য়ে স্থান পায়নি, বরং সমাঁজকল্যাণচিন্তা ও অর্থনীতিও যে স্থা, 

পেয়েছে, এই জিনিস লক্ষ্য করে রমেশচন্দ্র বিবেকানন্দের প্রতি প্রথম আঁক 

হয়েছিলেন । ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে রমেশচন্ত্র সরকারী চাঁকরি থেবে 

অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে দশমাসের ফার্পো নিয়ে বিলাত যাত্রা করেন আর ঠিব 

সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পরে ভারতে প্রত্যাবর্ত, 

করেন। ১৮৯৭, ২৮ শে, ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতায় একটি জনসভা; 

তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হোল? মানপত্র পাঠ করলেন রাজা বিনয়রুষ দেং 
বাহাদুর । এই অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন তার মধে 

ছিল ব্বদেশপ্রেমের এক নৃতন বার্তা । বিনয়রুষ্ণের এক পত্রে একথা জানতে 

পেরে লগ্ন থেকে রমেশচন্দ্র বিনয়কুষ্ণকে উত্তরে লিখলেন £ “আপনার পে 

বিবেকানন্দ সম্পর্কে সংবাদ পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হলাম । এই হৃদয়বান 

সন্নযাসীর দ্বারা দেশের, বিশেষ করে বাংলার যুবসম্প্রদায়ের অনেক কল্যাৎ 
। সাধিত হবে|” সেই সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বিনয় দেবের 

নিকট রমেশচন্দ্রের কথ! উল্লেখ করে বলেছিলেন, “দত্তসাহেব বেদের বাংলা 

অন্্বাদ করছেন আবার ভারতের দুভিক্ষ নিয়ে চিস্তা করছেন, এ কী কঃ 

প্রতিভার পরিচায়ক ! তিনি একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক । আমি তার প্রতি 

গতীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। এবার তিনি যখন দেশে ফিরবেন আমাকে তার সঙ্গে 

একবার আলাপ করিয়ে দেবেন।” প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৮৯৭ সাজে 
গুনে মিস মার্গারেট নোবলের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। 

তাঁর কিছুকাল পূর্বেই মার্গারেট বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং 
তাঁকে "গুরু বলে বরণ করেছেন। লগুনে রমেশচন্দ্রের এক[ধিক বন্ৃতা, বিশেষ 
করে তার রাষায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজি কাব্যাঁন্ছবাদ মার্গারেটকে তার গ্রতি 

'এমন প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে যে, এই বিদুধী আইরিশ মহিলা তাঁকে ধর্মপিতা। 
বলে স্বীকার করেন। এই বিদেশিনী ভারতপ্রেমিকাঁকে রমেশচন্দ্র তাঁর 
কন্তার সমতুল্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। বন্ধতঃ লশুনে ম্বামী বিবেকানন্দের 
কাছে আত্মনিবেদনের অব্যবহিত পরে ভগিনী নিবেদিতা ঘখন রমৈশচন্র 



' বমেশচন্ত্র ১৭৫ 

দত্তের সঙ্গে পরিচিত হন, তখন থেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি ঘেন আরে। 

প্রবল আকর্ষণ বোঁধ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বন্, ধছুনাথ 
সরকারের সঙ্গে পরিচয়ের বু আগে নিবেদিতা রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিত, পা্ডিত্য 
ও দেশপ্রেম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি সময় বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বারের জন্য যুক্তরাষ্ট গমন 
কযেম। যাবার পথে তিনি লগ্ন হয়ে গ্রিয়েছিলেন। এই যাত্রায় নিবেদিতা 
তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জুলাই মাসের শেষে তিনি লগ্নে এসে পৌঁছলেন । এখানে 
তিনি ১৬ই আগষ্ট পর্ধস্ত অবস্থান করেছিলেন । রমেশচন্ত্র তখন লগ্ডনে। রাজা 

বিনয়কৃষ্ণ দেবের কাছে তিনি এই ভারতপ্রেমিকের কথা শুনেছেন; তারপর 
নিবেধিতার কাছ থেকেও যখন রমেশ দত্ত সম্পর্কে শুনলেন, তখন স্বামীজির মনে 
এক প্রবল আগ্রহ হোল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্ত | নিবেদিতাই উৎসাহী 

হয়ে সেদিন লণ্ডনে ভারতবর্ষের এই দ্বুই মনীষির মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা 

করেছিলেন । নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ স্বয়ং এসেছিলেন রমেশচন্দ্রের 
কাছে। এ ঘটনা ১৮৯৯ সালের অ.গস্ট মাসের কথা । বন্ধু বিহারীলাল গুপ্চের 

কাছে লিখিত রমেশচন্দ্রের এক পত্রে এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ আছে। 
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111.” রমেশচন্দ্র সহজে কারো সম্পর্কে এমন কথা" আ৪5 100175550%--- 

লিখবার মানুষ ছিলেন না। স্থতরাং এর থেকে বুঝা! যায় যে, তিনি এই 

ভারতপ্রেমিক সন্স্যাপীর মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখেছিলেন য] তাকে সেদিন 

মুগ্ধ করেছিল। রমেশচন্দ্র বিবেকানন্দকে একখানি 08171%0/70% 8 47507 

10৫82 পুস্তক উপহারম্বরূপ দিয়েছিলেন । স্বামীজি সাগ্রহে রমেশচন্্র-প্রদূতত এই 
বইখানি শুধু পাঠ করেন নি, পরে এক পত্রে তিনি তাকে লিখে জানিয়েছিলেন ঃ 
“প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এমন স্থুনিপুণ চিত্র এর আগে আমি আর কোন 

বইতে পাইনি $ নিঃসন্দেহে ইহা, আপনার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে স্বীকৃত 
হবে।, প্রথম যৌবনে একদা আপনার “মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত 
জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাম ছুইখানি পাঠ করে আমি ঘারপরনাই খু্ধ হয়েছিলাম. 
সেইসময় থেকেই আমি আপনার সম্পর্কে আমার অন্তরে অন্ধ! পৌষণ করে 
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এসেছি । আমাদের কর্মের ক্ষেত পৃথক হোলেও চিন্তার ক্ষেত্রে বোধহয় আমি 
আপনার সগোজ ।” 

১৪ই আগষ্ট ১৮৯৪৯। রয়্যাল এপিয়াটিক সোঁসাইটিতে অধ্যাপক বেন 
(6:০9. 8827) উপনিষদ, সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। : যেই সভায় 
রমেশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ দুজনেই উপস্থিত ছিলেন । সভাপতি 'ছিলেম স্যর 

রেমণ্ড ওয়েস্ট । অধ্যাপক রীন ভেড়িসও নিমস্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন। অধ্যাপক বেনের যক্ৃতাটি মভায় তুমুল বিতর্কের স্থত্ি করল। 
বিবেকানন্দ সেই রিতর্কে অংশ' গ্রহণ না করে থাকতে পারলেন না। যুরোপের 
লোকদের ব্যক্তিন্বাতন্ত্গ্রীতি নৈ্যক্তিক অসীম ব্রদ্দের অনুভূতির পরক্ষে প্রবল 
অন্তরায়স্বূপ--এইরকম একটা কথা বিবেকানন্দ তাঁর সেই বক্তৃতায় 
বলেছিলেন । অধ্যাপক রীস ডেভিস ঈষৎ বিচলিত হলেন। তিনি এর একট! 

জবাব দ্রিলেন। বিবেকানন্দ আবার উঠলেন এবং যখন তিনি “[ু 1856 009 
£:62655 165096০6 107 006 চ8190981 00611006'---এইকথা বলে তার 

প্রত্যুত্তর আরম্ভ করলেন তখন সভায় একটি নিস্তব্বভাবে বিরাজ করতে লাঁগল। 
সেদিনকার সভায় রমেশচন্দ্রও যোগদান করেছিলেন এবং তিনিও তাঁর বক্তৃতায় 

বিবেকানন্দের কথার পুনরুক্তি কুরে বলেছিলেন যে, স্থরোঁপীয়দের 111661160 

সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকেন, কিন্তু ভারতের অধ্যাতবজ্ান 

বা অধ্যাত্মচিস্তা যে সেই £2611606 থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ একথা বলতেও তিনি 

পরম গৌরববৌধ করেন। সভার শেষে রমেশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ একসঙ্গে 
এক গাঁড়িতেই ফিরলেন । পথিমধ্যে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল | 
সেদিন রমেশচন্দ্র বিবেকানন্দকে বলেছিলেন_-“ আমার ঘ! সাধ্য করেছি এবং 

করব, তবে মুরোপে আপনার মতোন মাহষের প্রশ্নোজন আছে। 280191 

880:619805 ভাঁবট। এদের যেন মজ্জাগত--আমি এট] আদৌ বরদাস্ত করতে 

পারি না-_-” এই কথ! বলেছিলেন বিবেকানন্দ রমেশচন্দ্রকে | বমেশচন্দ্রের 

এক পত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। . 
এরপর স্বামীজি ভার মানসকন্তা নিবেদিতাঁকে রমেশচন্ের এই মূল্যবান 

বইখানির একটি সমালোচনা লিখতে বলেছিলেন ।. শ্বামীজির স্বত্যুর পর 

“ইন্ডিয়ান রিভিঘু' পত্রিকায় ' নিবেদিতা 'প্রাচীন ভারতীত্ম স্ভাতা" 'ব্খানির 
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একটি বিস্তারিত সমালোচন! লিখেছিলেন । পরবন্তিকালে কলকাতায় একবার 
এক সভায় বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনবার জন্য রমেশচন্ত্র নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন 
এবং তিনি সে-নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। ণ্নরেন খুব চমৎকার বক্তৃতা 
করতে পারে তার বক্তৃতার ওজন্বী ভাষা এবং প্রগাঢ় চিস্ত। আমার ঈর্ধার 
বিষয়,” এই কথ! একবার তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের পার্ক স্ীটের 
বাড়িতে ববে। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের অকালমৃত্যুতে রমেশন্্ 
যারপর নীই মর্মাহত হয়েছিলেন এবং সেইসময়ে তাঁর অন্তরের স্থগভীর 
বেদনা ও সহাহ্ুভৃতি প্রকাশ করে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে একখানি পত্র 

লিখেছিলেন । বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতা রমেশচন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
এসেছিলেন, বিশেষ করে তিনি যখন বরোদা রাঁজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন। 
নিবেদিতার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের পিতা-পুত্রীর স্নিবিড়ি সম্পর্ক বাংলার জাতীয় 
ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। “নিবেদিতা অতি নিকট হইতে রমেশ- 
চন্দ্রের স্বদেশগ্রীতিমূলক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । রমেশচন্দ্রের সাহিত্য- 
সাধনার মধ্যে ভারত-আত্মার পরিচয় প্রদানের আস্তরিক প্রয়াসও তিনি 

লক্ষা করেন।” বস্ততঃ রমেশচন্দ্রের জীবন ও কর্ম, এবং প্রাীন ভারতীয় 
এতিহা ও সংস্কৃতির প্রতি তীহাঁর আস্তরিক শ্রদ্ধা! এবং সেই শ্রদ্ধার ততোধিক 
আন্তরিক প্রকাশ- ইহাই রমেশচন্দ্রকে ভারতনেবিক! নিবেদিতাঁর নিকট পরম 

"শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। 

বিবেকানন্দের অন্যতম মাফিন শিশ্কা মিসেস ওলে বুলের সঙ্গেও রমেশচন্দর 
বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন । যুরোপে অবস্থানকালে তিনি নরওয়েতে মিসেস 

বুলের আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুকাল তাঁর ভবনে বান করেছিলেন । নিবেদিত 

ও মিসেস বুল-_এই ছুইজন বিদেশিনী মহিলার বিবেকানন্দ-প্রীতি দেখে তিনি 

খুবই মুগ্ধ, হয়েছিলেন। ইংলও ও আমেরিকার নর-নারীর মনের ওপর 
বিবেকানন্দ সেদিন ষে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা রমেশচন্্র প্রত্যক্ষ 

করে গিয়েছেন। পরবর্তিকালে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তার অন্যতম গুরুতাতা 

স্বামী অভেদানন্দকেও (কালী মহারাঁজ ) রমেশচন্ত্র বিশেষ গেছ করতেন।, 
৯২ 
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অভেদানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, “কালী, রমেশ দত্তের 

ইতিহাঁসখান! ভাল করে পড়িল আর ঘদি পারিস এ ধরণের আর একখানা 
বই লিখবার চেষ্টা করিস। এইরকম বইয়ের খুব দরকার ।” অভেদণনন্দ যখন 

তার 17087 ৫) 771 7901০ গ্রস্থথানি রচন। করতে প্রবুতত হন তখন তিনি 

রমেশচন্দছের কাছ থেকে অনেক পরামর্শ ও সাহায্য লাভ করেন। রষেশচন্্ 

তাঁকে অনেক এঁতিহাঁসিক উপাদীন সানন্দে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। 

অভেদানন্দ তার পুশ্তকের ভূমিকায় একথ! সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন। 

তার বইখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং 

এইদেশে এই বইখানির প্রকাশ ও প্রচার দীর্ঘকাল নিষিদ্ধ ছিল। 

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে নিবেদিতাঁর বাঁগবাজারের স্কুলটির আঁথিক অবস্থা 
খুব শোচনীয় হয়ে ওঠে; মিশন থেকে তিনি কোনোপ্রকার সাহাষ্য পান নি। 

স্কুল বন্ধ হবার উপক্রম হোল। নিবেদিতা সব কথা খুলে তার ধর্মপিতা 
রমেশচন্্রকে সেই সময়ে একখানি পত্র লিখেছিলেন । রমেশচন্ত্র নিবেদিতাকে 

তখনি কিছু টাঁকা পাঠিয়ে দিয়ে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন অতঃপর 
বই লিখে ও বই প্রকাশ করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেন। রখেশচন্দ্রের এই 

পরামর্শ নিবেদিতাকে উৎসাহ দিল। সেই উৎসাহের পরিণতি--?%6 776 

07 10807 1 নামক বিখ্যাতি বই। ভারত-সংস্কৃতির কথা ষফতভাবে 

গ্রচারিত হয়, রমেশচন্দ্রের তাই ছিল একা স্ত কাম্য । তাই আমর। দেখতে পাই 

ষে, নিষেদিতাঁকে তিনি এই বই লিখবার ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন । 

সতর নম্বর বোসপাড়া লেনের ছোট স্থুলটিতে নিবেদিতার কর্মপ্রয়াসকে কেন্দ্র 
করে যখন ভারতের নবজাগরণের উদ্যোগপর্বের সৃচন। হয়েছিল তখনো৷ আমরা 
দেখতে পাই যে, রমেশচন্ত্র প্রায়ই সেখানে আসতেন এবং আলোচনা-নভায় 

নিবেদিতাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। শুধু তাই নয়। এই সময়েই 
বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা! শিখবার জন্ত তিনি নিবেদিতাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। 

ধর্মপিতীর কাছ থেকে এইভাবে তিনি নানা সহ্ুপদেশ লাভ করেছিলেন ! 
পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সন্ধে নিবেছিত রমেশচন্ত্রের কাছেই 
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কুষ্পষ্ট ধারণ! লাভ করেছিলেন এবং তার ছাত্র-ছাত্রীদের সবসময়েই বলতেন-_. 
« [২2৪0 1012105 17001107180 127860%. বস্ততঃ নিবেদিতা তার ধর্মপিতার 

দেশপ্রেম ও অর্থনৈতিক ভাবধারার ছারা বিশেষভাবেই অঙ্থুপ্রাণিত হয়ে- 
ছিলেন। নিবেদিতার আধ্যাত্মিক জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব যতখানি, 
তার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনে রমেশচন্দ্র দত্ের প্রভাবও ঠিক 
ততখাঁনি। তাইতো দেখতে পাই রমেশচন্ত্ের মৃত্যুর পর তার শোকার্তা পত্বী 

মাঁতঙ্গিনী দত্তকে সমবেদনা জানিয়ে যে পত্রখানি তিনি লিখেছিলেন তার 
সর্বশেষ কথাটি ছিল এই; [76 ৪৪ 80 5$16150$0. 612:003819 2720 

00004.” রমেশচন্দ্রের চরিত্র ও মনীষার মুল্যনির্ণয়ে নিবেদিতার শুক্তির, 
মতোন নিটোল এই একটি উক্তিই যথেষ্ট। 



॥ তেরে ॥ 

এইবার রঙ্গেশচন্দ্রের জীবনের বরোদা-অধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলব । 

১৮৯৫ সালে তিনি যখন বর্ধমান-বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার পদে নিযুক্ত 

হলেন, তখনই বরোদাঁর গাইকোবাঁড় শয়াজী রাও রমেশচন্দ্রের নিকট একখানি 

পত্র লিখে তাঁকে অবসর গ্রহণের পর বরোদ! রাঁজকার্ষে যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ 

অঙ্গরোধ জানিয্বেছিলেন। পত্রোত্বরে রমেশচন্ত্র মহারাজাকে জানালেন যে, 
তিনি সরকারী চাঁকরি থেকে খন অবসর গ্রহণ করবেন, তখন তিনি 
মহারাজার এই অন্থরোধ বিবেচনা! করে দেখবেন। বরোদা রাজোর তখনকার 

শাসনব্যবস্থায়, বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থায় রমেশচন্দ্রের মতোন একজন 
উপযুক্ত ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯০৪ সালে তিনি যখন বিলাত থেকে 
ফিরলেন তখন মহারাজার পক্ষ থেকে আবার এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। 

১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে রমেশচন্দ্র রাঁজন্ব-সচিব হিসাবে বরোদ। রাজকার্ে 

যোগদান করেন। এঁ পদে তার অবস্থানকাঁল ছিল ছু'বছর এগার মাস। 

বেতন ছিল মাসিক তিন হাজার টাকা। এর আগে আর কোনো বাঙালি 

কোনো! দেশীয় রাজ্যে এমন উচ্চপদ্দ লাভ করেন নি এবং এর আগে আর 
কোনে! উচ্চপদস্থ ভারতীয় সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণের পর কোনে দেশীয় 

রাঁজ্যে ঘোগদান করেন নি। তখন এগ্ু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট | রমেশচন্্ 
ও ফ্রেজার দুজনে একই বছরে একসঙ্গে সিবিল সাবিসে যোগদান করেছিলেন। 

সেইসময়ে একদা বেলভেডিয়ার প্রাসাদে গাইকোবাড়ের সম্মানার্থে একটি 

ভোঁজসভার আয়োজন হয়। সেই সভায় রমেশচন্দ্রের নিয়োগ অম্পর্কে 

ছোটলাট তার বত্তৃতীপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন £ “ভারতীয় পিবিল 
সাধিসের অেষ্ঠতম রত্বটিকে মহারাজা গ্রহণ করেছেন ; আমি আশ করি 
মিঃ দত ছার] তার রাজ্যোর বছুতর উন্নতি সাধিত হবে ।” 

রমেশচজ্জের বয়স তখন ছাগ্সাল বৎসর যখন তিনি বরোঁদা রাঞ্জকার্ধে 

যোগদান করেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে, নেই বয়সে তার নতুন করে 
চাঁকরি নেবার কী প্রয়োজন ছিল? সরকারী চাঁকরির ফোটা. ৫পননন 



রমেশচন্জ্ ১৮১ 

ছল, প্রকাশিত পুস্তকাবলীরও একট] আয় ছিল। সংসারের দায়িত্ব আর 
বিশেষ কিছু ছিল ন।; মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, (কমলা, বিমলা, অমলা 
ও সরলা-_এই চারটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল যথাক্রমে স্বনামধন্ প্রমথনীথ বন্ধ, 

ইঞ্জিনিয়ার বলীনারায়ণ বড়া, ব্যারিস্টার ক্ষীরোদবিহারী দত্ত আর সিবিলিয়ান 
জে এন গুপ্তের সঙ্গে। সর্বকনিষ্ঠা কন্তা স্থশীল! খুব স্থুলা্গী ছিল বলে 
তার বিয়ে দেন নি।), আর একমাত্র পুত্র অজয় দত্ত তখন বিলাঁতে 

ব্যারিস্টারি পরীক্ষাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যে বয়সে মান্নষের একটু 
নিশ্চিন্ত অবসর যাপনের সময়, সেই বয়সে রমেশচন্দ্র আবার চাকরি 
নিলেন কেন? রমেশচন্দ্র নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন। বন্ধু বিহারীলাল 

গুপ্ঠকে এইসময়ে ববোঁদ৷ থেকে এক পঙ্জ লিখে তিনি জানিয়েছিলেন ষে, 
মদীর্ঘকাঁল ষাবং সবকাঁরী কর্মে নিযুক্ত থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 

করেছেন, একটি প্রীগ্রদর দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সেই অভিজ্ঞতা 
প্রয়োগ কবে তিনি দেখতে চান ষে, কিছু সাফল্যলাঁভ করা যায় কিনা। 
আর অগ্রজকে লিখেছিলেন £ “11 50০০690. 12 20 21809250318 

076 7551016 1]] 1৩5০৭115616 00 (05 ০011) 8170 138102 

ঘ1]] 06 ৪ 12)09001 959 10 [0015১ 1706 01019 11 500086102 

000 17600009 01 801001171500001, 006 8150 10 0156 02099706119 

0 00০ 88000100181] 060015 200 006 508101106০0 067 1001118 

8700 1701086:165” বরোদ1 থেকে তার ধর্মকন্তা” নিবেদিতাকে এক পত্রে 

বমেশচজ্দ্র লিখেছিলেন £ 41 হা 05106 00 18102 ট:09£1585 হে 211 

|17)63 20 0 10581538108. ৪. 1980016 5086 5 রমেশচন্দের 

প্রকৃতির মধ্যে ছিল একটি গ্রকাঁও কর্মম্পৃহী-_এবং সেই কর্মস্পৃহাই তাঁকে 
সেই পরিণত বয়সে অত দূর দেশে নিয়ে গিয়েছিল । 

বরোদায় তিনি যে তিন বছর কাল ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে রমেশচজের 
পাঁসনব্যবস্থায় রাজ্যের কি কি উন্নতিমূলক সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তান 
ম্পূর্ণ বিবরণ অনিসন্ধিৎহু পাঠক দেখতে পাবেন এ তিন বছরের বাৎসগিক 



১৮৭ রমেশচন্ত্ 

বিবরণীতে । রমেশচন্ত্র প্রণীত এবং বরোদা রাজাসরকার কর্তৃক তিন খ' 
প্রকাশিত -807000 40178788871109 42004 নানাদিক দিয়া মূল্যবা? 
রাজস্ব, অর্থ ও ভূমিব্যবস্থা,_গ্রধানত এই তিনটি বিভাগের দায়িত্ব রমেশচঙজে 

উপর ন্তত্ত ছিল। এই রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে স্টেটসম্য 
পত্রিকার মন্তব্যের কিছু অংশ এখানে উদ্ধত হোল £ 4756 ১৪০: € 

006 £5000171505002 01 88102 6010101190 05 101. [012061। 

1006 15 16510810016, 1715 25 10015 081 2 ছা0] 01505165006 

1£ 13 ৪ ৮০০4: 072৮ ০৪0 09215802150 50109580. 10 0621 

06981700175 120 01215 10 006 ০0001610103 0:65811106 17 0) 

00910110158 ০06 23829105781, 006 0150 60 08৪ 11621220111 

04 1215 7২6%616 1401015060,,.. 10 66113 0৩ 10211) 005 11011 

০৫৪ 18005 $010106, 21] 0:৪6 ৩ 1000৬.৮ রিপোর্ট রচনায় সিচ্ধহ' 

রমেশচ্দ্র, কি সরকারী কর্মজীবনে, কি বরোদা রাজ্যের রাজন্ব বিভাগে 

ভারগ্রাপ্ত সচিব হিসাবে যেসব রিপোর্ট রচন। করে গিয়েছেন, যদি কেউ ষ 
সহকারে সেগুলি পাঠ করেন, আমার বিশ্বাস, তা'হোলে তিনি সমকালী 
বাংল! ও একটি দেশীয় রাজ্যের আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস সম্প 

বনু মূল্যবাঁণ তথ্য আহরণ করতে পারবেন। 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে ভাবতীয় কৃষকদের দুর্গতির কথা রমেশচন্তরে 
চিন্তায় বিশেষ স্থান পেয়েছিল। বরোদায় এসে ভিনি ভূমি-রাজস্ব বিভা 
যেসব সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন তার মধ্যেও দেখা যায় যে, 4176 51306 

006 58106 21251605101 026 01112 ০0৫ 06 501] 85005110930 00] 

17116 ০1100151115 206 5556610 01658111178 10 :821050 10018 

রাজের একটি তালুকের ভূমিকর হাঁস করা সম্পর্কে রাজন্ব-সচিব হিসা 
রমেশচন্দ্র গাইকোবাড়কে ১৯০৭ সালের ১১ই জাহুয়ারি তারিখে যে পত্রখাঁ 
লিখেছিলেন তার মধ্যে তার নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় আছে। তা 
তিনি লিখেছিলেন ; ০ ৪1] 6150685001776 0 1000:0৬6 21) 

8903173180:8000 82005 60058000860 ০506. 

30: 811 60925850805 সা1]] 26 1) %830) 01069 ৪ 259৩৩11 
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606 1200 2559980061)0 71195 1৮ 19 63:029516,৮ এই চিঠিতে 

রমেশচন্র তীর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে একটি মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ 
করেছিলেন | তিনি লিখেছেন £ "4750 25565891061) 15 10016 71303700615 

16180690119 17019. 0 01)০ ০৮:5085 1166 06 006 00০016১8120 60 

0617 ৫061 00%/81059 0:09306111% 0: ০৯8103 86£1:807001,7 

রমেশচন্ত্রের এই সুচিন্তিত মন্তব্য আজে! তাঁর মূল্য হারায় নি। 
বরোদী| রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে সংস্কার প্রবর্তনে রমেশচন্দ্রের বৈপ্লবিক 

চিন্তা ষে কতদুর ফলপ্রস্থ হয়েছিল এবং এর ফলে এই দেশীয় রাজ্যটির 
আভ্যন্তরীণ উন্নতি যে কতদূর ঘটেছিল তার সমগ্র পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে 
হলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন । শিক্ষা, স্বায়ত্ত শাসন, ভূমি-রাজন্ব, 

শিল্প,-সকল বিভাগেই এই সময়ে বরোদ] রাজ্যের প্রভৃত পরিবর্তন ও উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। এর আগে ঠিক এইরকম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৮৭৩ 

মালে যখন বরোদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন দাদাভাই 
নৌরজি। শাঁসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দূর করে ও বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন দ্বার 
নৌরজি সাহেব তখন যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, রমেশচন্দ্র মে কথার 
উদ্লেখ করেছেন তার 'ইকনমিক হিহ্রি' বইচ্ডে। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন যে, 
৮02 10950610176 820 200001:2£6106120 01 10015677008 

17500500165 85 0176 ০0৫ 002 71010010981 168001950৫7. [09008 

80001201508 0010 83 ২০5610039 7111515067৮ তিন খণ্ডে প্রকাশিত পৃর্বোজ্ি 

রিপোর্টগুলিতে এর আম্ুপূর্বিক পরিচয় মিলবে । রাজ্যের একটি উচ্চ দায়িত্বসম্পন্ 
কর্মে নিযুক্ত থেকে রমেশচন্ত্র নিজেকে রাজোর জনসাধারণ থেকে কোনো- 
দিন বিচ্ছিন্ন রাখেন নি। শাসক হিসাবে তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। বদ্দিও 

রাজ্যের বিবিধ কার্ধ ও দায়িত্ব পালনের জন্য তার সময় ও শক্তির অনেকখানি 
বায্িত হোত, তথাপি, তার জীবনীকারের মতে, “1. 0৮ ৪৪ 

[700 006 73215 00 003 10100561611 005 0836 2170. 07165110658 

0£ 00016 095019] £09006,১ জনসাধারণের সেব! ছিল তার লক্ষ? সু 

শাসনের প্রচলিত নীতিকে তিনি একটি বাস্তব রূপ দেবার জন্য আগ্রাণ প্রশ্নাস 
পেয়েছিলেন--এবং এইগুণেই রমেশচন্্র দত বয়োদ। রাজ্যের সকল শ্রেণীর 



১৮৪ রমষেশচজ্ 

নর-নারীর চিত্ত জয় করতে পেরেছিলেন । সেখানে তাকে সবাই “দেওয়ান 

বাবু, বলে ভাকত। বন্ততঃ গাইকোবাড় তাকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর মর্ধাদাই 
দিয়েছিলেন । লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রাজকার্ধের মধ্যে থেকেও তিনি 

গুজরাতী সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ করতেও বিস্বাত হন নি। 
বরোদার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ভবিষ্যতে তিনি নিজেকে কোন্ 

কাজে নিযুক্ত রাখবেন, সেই বিষয়েও রমেশচন্দ্র ভার কর্মন্থচী নির্ধারিত 

করেছিলেন । ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে বরোদা থেকে অগ্রজকে লেখা একটি 

পত্রে তিনি তাঁর ভবিষৎ সাহিত্য-প্রয়াসের কথা এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন : 

17052 2 7266] 7121) 1) [0 17680 0৫6 50008 2, 1315005 
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8৫:1০. কিন্তু তীর এই ইচ্ছ। পূর্ণ হয়নি। কথিত আছে, ১৯০৬ সালে 

এপ্রিল মাসের এক বিনিত্র রজনীতে রমেশচন্জ্রের মনে এই পরিকল্পনার উদয় 
হয়েছিল। যদিও পরবতিকাঁলে একাধিক ভারতীয় এঁতিহাসিক এই জাতীয় 

ইতিহাস রচনা করেছেন, তথাপি সেসব প্রয়াস যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি 
পক্ষপাতদুষ্ট । একদ|। আচার্য ষছুনাথ পরকার এই গ্রন্থের লেখককে 

বলেছিলেন যে, তিনি ষে ইতিহাঁস-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁর মূলে 
প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং সেই সময় নিবেদিত তাঁকে 
বলেছিলেন--' চ 00 10110 006 11156 ০1)810560 046 0 01১80 568€ 

10156011805 001. 7২. 0,1050৮৮ যছুনাথের ইচ্ছ! ছিল যে, তিনি রমেশচন্দ্র- 

পরিকল্পিত কাজে হাত দদবেনঃ কিন্তু মুঘল যুগের ইতিহাম আলোচনা 
করতে গিয়েই তীর সময় চলে যাঁয়। বদি কোনো! এঁতিহামিক এই কার্থে 
অগ্রসর হতে পারেন, তা হোলে ভারত-ইতিহাদ রচনার ক্ষেত্রে একটি বড়ো 
রকমের কাজ হবে। 
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বগোধায় রমেশচগ্দ্র গাইকোবাড়ের একজন বেতনতুক উচ্চপদস্থ রুরমচারী 

মাত্র ছিলেন না; তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং শাসনকার্ষে অসাধারণ দক্ষতা 
তাকে মহারাজের নিকট অতি প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল । গাইকোঁবাড় নিজে 
ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত, উদার-হৃদয় এবং রাজকর্মে সথঅভিজ্ঞ ব্যক্তি। 
গুণীর কাছেই গুণীর আদর। তাই আমরা দেখতে পাই যে, গাইকোবাঁড় 
রমেশচন্জ্রকে শ্রদ্ধা করতেন, বিশ্বাপ করতেন এবং ত্বার সঙ্গে একজন কর্মচারী 

অপেক্ষা একজন বন্ধুর স্তাঁয় ব্যবহার করতেন। ম্বাধীনচিত্ত রমেশচন্দ্রকে তাই 
বরোদ] রাঁজ্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তনে বিশেষ কোনো 

বাধা পেতে হয়নি 1 বস্ততঃ সকল রাঁজকর্মচারীই ( এদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ 

সিবিলিয়ানও ছিলেন ) রমেশচন্দরের ব্যবহারে যারপর নাই শ্রীত ছিলেন এবং 

তিনি সকলের সহযোগিতা লাভ করতে পেরেছিলেন । গাইকোবাড় শয়াজী 

রাঁও-র শাসনকালে বরোঁদারাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে হিন্দু, পাশা, ইংরেজ, 
মুসলমান প্রভৃতি কর্মচারীর সমাবেশ ঘটেছিল। রাজ্যের প্রধান বিচারপতির 

আনন অলঙ্কৃত করেছিলেন একজন মুসলমান। এরা সকলেই রমেশচন্দ্রকে 

গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন । একটি দেশীয় রাঁজোর দেওয়ান হিসাবে এই 
যে সফলতা, নিঃসন্দেহে এ তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের 

সাক্ষ্য ৰন করে। 
বরোদায় রমেশচন্ত্র কেবলমাত্র রাজকাধ নিয়েই তার সময় অতিবাহিত 

করেন নি। যে সামাজিক মর্যাদায় তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর 

ফলে একাধিক সন্াস্ত রাঁজন্পুরুষ তার প্রতি আকষ্ট হয়েছিলেন, দেখা থায়। 
ত্রিবাঙ্কুর, নাভা, জাঞ্চিরা প্রভৃতি রাজের কি হিন্দুঃ কি মুসলমান, 
বহু সামস্ত নৃূপতি তাঁকে লম্ত্রমের চক্ষে দেখতেন। ত্তরিবাস্থুরের মহারাজ, রাম 

বর্ষা এবং রাঁজভ্রাতা কেরল বর্মী উভয়েই বিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। রমেশচন্ত্র 

উভদ্বের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন । মহাঁরাঁজার অনুরোধে 

তিনি একবার ত্রিবাস্ুর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন । কেরল বর্মা একজন 
সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন । ১৯০৯ সালে রমেশচন্জ যখন তার “মাধবীকক্কণ, 
উপন্াসের একটি সংক্ষিত ইংরেজি অন্বাদ, 776 191০6 281 ০% 40 

নাম: দিয়ে .প্রকাশ করেন, তখন এঁ অন্থবা্দ পাঠ করে কেরল: বর্ম! এর 
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একটি সমালোচনা লিখেছিলেন । রমেশচন্ত্র এ সমালোচনাটির প্রশংস 

করেছিলেন । অরিবাঙ্ছুর রাজ্য পরিদর্শনে এসে তিনি সেই দেশের সাহিত্যে, 
অগ্রগতি সম্পর্কে ওস্কা প্রকাঁশ করেন এবং পয়ে এই বিষয়ে তিনি কের 

বর্মার কাছ থেকে লিখিত একটি “নোট” চেয়ে পাঠিয়েছিলেন । এ দেশের 

সাহিত্য সম্পর্কে রমেশচন্জ্রের একটা! প্রবল আগ্রহ ছিল। রষেশচন্দ্রের ভারতীয় 
অর্থনীতির ইতিহাস বইয়ের প্রথম সংস্করণে ত্রিবাঙ্ধরের অর্থনৈতিক পরিচয় 
অনুষ্পিথিত ছিল) কেরল বর্ণা-ই এই দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এব' 

কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ঘা গ্রন্থের পরবতি সংস্করণে সন্নিবেশিত হয় 
বরোদায় রমেশচন্দ্র কাজ করেছিলেন ১৯৪ এর আগস্ট মাম থেকে ১৯০৭ 

এর জুলাই পর্যস্ত। একাদিক্রমে তিন. বছর যাবৎ একটি দ্নেশীয্ন রাজ্যের 
সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিঠিত থেকে বরোদার সামগ্রিক, বিশেষ কে 
অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে কী পরিমাণ প্রতিভা ও শ্রম তিনি নিবো 

করেছিলেন তা স্বল্প পরিসরের.মধ্যে বলে শেষ কর] যায় না । এই তিন বছ 
তিনি যেসব নীতি (72০01105 ) ও সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন তার ফহে 

বরোদা রাজ্যের প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। একটি দেশীয় রাজ্যের উন্নতি 

সাধনে রমেশ-গ্রতিভা কী. পরিমাণ যুগীস্তর এনে দিয়েছিল, আজ এই স্থুদৃ 
কালের ব্যবধানে, তা আমর! সম্যক উপলব্ধি করতে পারব না। মনের মত 

ক্ষেত্র পেয়ে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবার স্থযোগ পেয়ে তিনি যেস' 

পরিকল্পন৷ গ্রহণ করেছিলেন তার ফলেই বরোদায় ভাবী উন্নতির স্ুচন 

হয়েছিল। র্মেশ-প্রতিভার একটি বড়ো পরিচয় আছে বরোদার প্রশাসনি, 

বাৎসরিক রিবরণগুলির মধ্যে । বরোদীর রাজন্ব-সচিব হিসাবে রমেশচজ দ 
নিঃসন্দেহে তিন বছরে ত্রিশ বছরের কাঁজ করে গিয়েছেন । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রমেশচন্দ্র খন বরোদায় রাঁজকার্ধে নিযুক্ত হন, তখ 

এখানে ছিলেন আরেকজন বরণীয় বাঁডালি-সম্তাঁন। তিনি অরবিন্দ ঘোষ। বিলাঁ 

থাকতেই গাইকোবাড়ের দৃষ্টি তীর ওপর পড়েছিল। বিলাঁতে খাঁকতেই অরবি 
 শয়াজী দ্বাও-র প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৮৯৩ সালে 
মার্চ মালে মহারাজার,সর্দে একই জাহাজে চড়ে .ভিনি ভারতে -প্রত্যারর্ত 

রুয়েন। তখন থেকেই তিনি বনোষা, বাক্গকা্ধে, মৌগদাদ করেন): প 
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রাজকলেজের ইংরেজির অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে স্থটীর্থ চৌদ্দ 
বংনরকাল এখানে অতিবাহিত করেছিলেন । প্রবীণ রমেশচন্দ্র যখন“রাজন্ব-সচিব 

হয়ে এখানে আসেন তখন অরবিন্দের বয়স বত্রিশ বছর । বরোঁদ। থেকে বাংলায় 

ফিরে আমার আগে তিমি এখানে অন্ততঃ ছু'বছর রমেশচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ 

করেছিলেন। অরবিন্দ রমেশচন্ত্রের প্রতিভা ও পাণগ্ডিত্যের কথ শুনেছিলেন। 

বরোদায় থাকাকালীন অরবিন্দ রামায়ণ ও মহীভায়ত কাব্যের ইংরেজি অনুবাদে 
হাত দিয়েছিলেন। একদিন তিনি সেই অনুবাদ রমেশচন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন । 

সে অপূর্ব অনুবাদ পাঠ করে রমেশচন্দ্র মুগ্ধ হলেন; এর তুলনায় তাঁর অনুবাদ 
যে অকিঞ্চিংকর, সে-কথ। গুণগ্রাহী রমেশচন্দ্র অরবিন্দকে জানাতে ঘিধা বোধ 

করেন নি। বলেছিলেন, “আগে জানতে পারলে আমার অনুবাদ ছাপাতাম না।” 

রমেশচন্দ্রের এই উদারতা অব্ববিন্বকে যাঁরপর নাই বিস্মিত করল। তিনি 
রলেছিলেন, “আপনি ইংরেজিতে স্থপপ্ডিত, আপনার অন্থবাদ নিশ্চয়ই ভালে! 
ইয়েছে £ আপনার বই যখন ছাপা হয়েছে তখন আমার এই অন্বাদ ছাপার 
অক্ষরে আর প্রকশি করব না।” অরবিন্দ তার কথা রেখেছিলেন; তার 

জীবিতকালে তীর সেই অন্থবা প্রকাশে তিনি বিরত ছিলেন। ছুঃখের বিষয়, 
রমেশচন্দ্রের জীবনীকার তাঁর বইতে অরধিন্দের নামটি কোথাও উল্লেখ করেন 

নি। না করবার একটা কারণ অবশ্ঠ অন্থমান করা যায়। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর 
পর “কর্মষোগিন্” পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে অরবিন্দ যে মস্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন 

ত। অনেকেই পছন্দ করেন নি, রমেশচজের আত্মীয়ের! তো নয়ই। এ-বিষয়ে 

005 আলোচন৷ করব। 

বরোদীয় রষেশচন্ছের প্রবাস-জীবন একরকম নিঃসঙ্গ ছিল বললেই হয়। 

তর স্ত্রী ও কন্তাঁরা ক্চিৎ এখাঁনে এসে বাস করতেন । বড়ে। মেয়ে কমলা একবার 

সপরিঝাঁরে এসে বাবার কাছে ছয় মান ছিলেন এরং তার আগে স্ত্রী ও দ্বিতীয় 
কন্তা বিমল! কিছুকাল এখানে বাস করেন। নতুবা বরোদায় রমেশচন্্র একাই 
ছিলেন । বন্ধু বিহারীলালকে তাই তিনি বার বার লিখতেন £ "] 8১811 25 
61180560 00 00৪৩ ৩ 50259%25, 20115 1588 10261 986611558 
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166 1 ৪1015901756 1)০:০.৮ বরোদায় তার প্রবাস-জীবনের একটি সুন্দর চিত্র 

এঁকেছেন বডো মেয়ে কমল।। তিনি তার স্মতিকথায় লিখেছেন £ “আমি যখন 

বরোদ।য় পিতৃদেবের সঙ্গে অবস্থান করছিলাম, তখন সপ্তাহে আমরা ছু'দিন 
টেনিস ও একদিন ব্যাডমিনটন খেলতাম । খেলার পর হাক্ষা রিফ্রেসমেন্ট ও 

গান হোত। আমার মেয়ের! বাংল গান গাইত ! যিসেস মেটা গাইতেন 
গুজরাতী গাঁন আর স্থানীয় ব(লিকা বিদ্যালয়ের লেডি স্থপারিনটেনডেণ্ট 

মিস ভোরে গাইতেন মাবাঠি গনি ; শবীফ বীণ বাঁজাতো৷ এবং তার সঙ্গে সে 
হিন্দী গান গাইত। এই সান্ধ্য গানের আসর খুব জমত এবং চিত্তাকর্ষক ছিল ; 

রাত আটটা কি ন'ট।ব আগে এই আসর বন্ধ হোত না । সকলেই পিতৃদেবের 

আতিথেয্তায় যারপর নাই পরিতুষ্ট ছিলেন। বরোঁদার নরনারী নিবিশেষে 
সকলেব মুখেই শুনতাম : “দেওয়ান বাবু গরীব কা দোস্ত দেওয়ান বাবু 
গরীবেব বন্ধু । আমরা যখন ছিলাম তখন এখানে একটি মহিলা সম্মেলন হয় 

পার্শশ, গুজরাঁতী, মারাঠি ও কিছু বাঁডালি মেয়ে - মোট চারশে। মহিলা! এই 
সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন; কিছু আবৃত্তি ও গান হয়েছিল। আমার 

মেয়ে প্রতিমা বন্দেমাতবম্ গেয়েছিল। বাংলার বাইরে তখনো! প্স্ত 
বন্দেমাতরম্ গানের খুব বেশী প্রচলন হয় নি, অনেকে শুধু এর নামই শুনেছিল, 
তাই সম্মেলনে সমবেত মহিলারা ঘখন গানটি শুনলেন তখন তাঁরা ষারপর নাই 
মুগ্ধ হলেন ? এত মুগ্ধ হলেন ঘষে প্রতিমাকে গানটি তিনবার গাইতে হয়েছিল। 

বরোদায় দেখেছি রাজ্যের কী সম্তরান্ত, কী সাধারণ, নকল লোকই পিতৃদদেবকে 

অপরিসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত । গুজরাতী “গবা” উৎসব হোত শরৎকাঁলে 
তিনি এই উৎসবের খুব প্রশংস! করতেন । বরোদা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের 

কাজের গুরুভার দায়িত্ব পালন করেও, দেখেছি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনা 
থেকে পিতৃদেব নিজেকে বিরত রাঁথতেন না। বরোদার নিঃসঙ্গ জীবনকে তিনি 

এমনি ভাবেই কর্মের ছার! পরিপূর্ণ করে রাখতেন ।” 

বরোদ! রাজ্যের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন ভাঃ মেটা আর প্রধান 

বিচারপতি ছিলেন তায়েবজী। এই ছুই পরিষারের সঙ্গে রমেশচন্ত্রের একটি 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গডে উঠেছিল । ডাঃ মেটার স্ত্রী শারদ্াকে তিনি কন্তার মতোন 
মনে করতেন। এই বিছুধী মহিলাই রমেশচন্দ্রের “সংসার়' উপন্যাস গুজরাতী 



রমেশ চন্ত্র ১৮১ 

ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন । অনুবাদ-গ্রন্থের নাম “হধাহাসিনী' | ,রমেশচন্্র 
গুজরাতী ভাষা শিখেছিলেন। “হুধাহাসিনী” পাঠ করে তিনি এক পত্রে 
শারদীকে লিখেছিলেন 2 “1196 22051900015 50 26015 10067655078 

৮০ [০.৯ প্রবাসে এই ছুই পরিবারের সকলেই তাঁর নিংসঙ্গ জীবনকে 
অনেকখানি পূর্ণ করে রেখেছিলেন । কিন্তু এই চাঁকরি তাঁর আর যেন ভাল 
লাগছিল না। ১৯০৭, ১৭ই এপ্রিল, শারদাকে লিখিত একপজ্রে রমেশচন্জর 

তার মনের কথা ব্যক্ত করে বলছেন ; «“ ][ 122 00772 302020)106 

17) 7321:0098. 17) 01536 07162 5০275: 156 1006 0101)£6 08010 €০ 

09956 7015015 10101) 216 0621:6556 00 20 18621 সাহিত্যের 

বৃহত্তর জগতে ফিরে যাবার জন্যে এই যে আকুতি, ইহাই তো! রমেশচন্দ্রের 
প্রতিভার একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । 

বরোদায় থাকবার সময়েই হায়দ্রীবাঁদ থেকে সরোজিনী নাইডু রমেশচন্দ্রকে 

একখানি পত্র লিখে (এই চিঠির তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬ ) তার 76 

00129  77/65014 কাব্যগ্রস্থখানি উপহারন্বরূপ পাঠিয়েছিলেন তার 
অভিমতের জন্য । এ পত্রে তিনি রমেশচন্দ্রকে ০০ ০৫ 026 858 0061 

0£ 21001 [7701 বলে অভিহিত করেছেন, দেখা যায়। রমেশচন্দর 

সরোঁজিনী নাইড়ুকে তাঁর রামায়ণ-মহাভারত-এর ইংরেজি কাব্যানুবাদ 

এক প্রস্থ পাঠিয়ে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন । 

১৯০৫ লাল। 
বারাণসীতে গোপালকষ্ণচ গোৌখলের পৌরোহিত্যে জাতীয় কংগ্রেসের 

একবিংশতিতম অধিবেশন বসল । গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু গোঁখলে শিক্ষা ব্রতী, 
ত্যাগীপুরুষ। পুণার ফাগ্ডপন কলেজের এই কৃতী অধ্যাপক ১৯০২ সালে মাত্র 
ত্রিশ টাকা পেনসন নিয়ে দেশের কাঁজে আত্মসমর্পণ করেছিলেন । গোঁখলের 

বাডালি-্বীতিও ক্ুবিদিত। তিনি রমেশচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং বমেশ- 
চন্্র সৃম্পর্কে অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। রমেশচন্দ্র গোঁখলের 
পাণ্ডিত্য ও অকৃত্রিম ম্বদেশপ্রেমের প্রতি বছপূর্বেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন । বারাণসী; 



১৪৩ বুমেশচজ্ 

কংগ্রেমে তাঁকে সভাপতির পদ্ধে নির্বাচন করার প্রস্তাব রমেশচন্দ্রই করেছিলেন । 
কধিত আছে, সেই্সময়ে তিনি গোৌঁখলেকে '091108 10917 ০ 117015, বলে 

উল্লেখ করেছিলেন। কাশী কংগ্রেমে সভাপতির মঞ্চ থেকে এই গোখলেই 

মুক্তক্ঠে বলেছিলেন : “4১11 [0015 0৫9 ৪. 9661১ ৫৮৫ ০8150600600 

0365891. এই কংগ্রেসে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস 

অধিবেশনের সময় কাশীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে (10197 

[30056115] (0015651615০6 ) রমেশচন্দ্র সভাপতিত্ব করলেন। এর একটি 

নেপথ্য ইতিহাস আছে। ১৮৯০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন 

বসেছিল তাঁতে অভ্যর্থনা সম্মিতির সভাপতি হিসাবে স্থপ্রসিদ্ধ বাগ্দী ও 

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ শিল্পপ্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন 
এবং তাঁর সেই ইঙ্গিত অনুনরণ করে ১৮৯১ সালে ভারতবর্ষের শিল্লোন্নতি- 

মানসে কলকাতায় একটি শিল্প সম্মেলনের আয়োজন হয়। রমেশচন্দ্রের 

জ্যেষ্ঠ জামাতা, প্রসিদ্ধ ভূতত্ববিদ্ প্রমথনাঁথ বস্থু ছিলেন এর উদ্যোক্তা । 

সেইথেকে শিল্পপ্রদর্শনী ও শিল্পসভা এবং ভারতীয় শিল্পসম্পদ্ সম্বদ্ধে আলাঁপ- 

আলোচনা কংগ্রেসে মাঝে মাঝে হোতে থাকে । .১৯০৫ সালে বঙ্গতঙ্গের 

ফুলে স্বদেশী আন্দোলনের সৃচনা। এই আন্দোলনের একটা প্রত্যক্ষ ফল এই 

ছিল যে দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন, উন্নতিমাঁধন এবং স্বদেশজাত জিনিসের 

বহুল ব্যবহার বিষয়ে উদ্চোগ । ১৯৫-এর কাশী কংগ্রেমে যে শিল্পমেলারি 

অষ্ঠান হয় তাকে একটা বাঁন্তর ও স্থায়ীরূপ দেবার জন্যই এই ভারতীয় শিল্প 

সম্মেলনের অনুষ্ঠান । রমেশচন্দ্র দীর্ঘকাল যাঁবৎ ভারতবর্ষের শিল্পোন্তির কথ 

চিন্তা করেছেন; বরোদায় রাজম্ব-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকবার কানে 

তিনি তার চিন্তাকে বাস্তবে ব্বপায়িত করবার একটা ব্যবহারিক ক্ষেত 

পেয়েছিলেন । কাজেই নব-অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের উদ্যোঁজাগ' 

“ স্তীকেই সভাপতি-পর্দের যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করলেন। এই সশ্মেলনে, 
তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫। তীর অন্তান্য বু ভাষণের মধ্যে এটিও অত্যং 

মূল্যবান ও সারগর্ভ। রমেশচন্ স্বদেশী আন্দোলনে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহ 
করেন নি, কারণ তখন তিনি বরোধার রাঁজকার্ধে নিযুক্ত ছিবেন, কিন্ত সবদেঃ 

ত্বান্দোলনকে তিনি ধে অকুষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, ফানি বক্তার তা 
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প্রমাণ আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, কুটার ও গ্রামীণ শিল্পের 
পর্যায় অতিক্রম করে ভারতবর্ষ যে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পের পথে পদক্ষেপ করবে 
এবং শিল্পের উন্নতি ভিন্ন ঘে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়, একথা 
তিনি অত্যন্ত দৃটতাঁর সঙ্গে তার এই ভাষণেউল্লেখ করেছিলেন । কৃষি অর্থনীতির 
পরিবর্তে অদূর ভবিষাতে শিল্প অর্থনীতি দেখা দেবে, এই কথ! তিনি স্পষ্টভাবেই 

বলেছিলেন সের্দিন। কিন্তু শিল্পের পথে পদক্ষেপের পক্ষে কি কি বাধা, 
দুরদৃ্িসম্পন্ন রমেশচন্ত্র তাও উপলব্ধি করেছিলেন । বলেছিলেন ; “৮/০ 1১95৫ 

6০ 1010 006 1202 1617 0006 05016 01580817656 0৫ 10 0 

1000611 107005018] (60811711769 ৪0৮ 0 ০2016919212. 98126 

06 ০0100:01 ০0৮6 001 95081 16819120020” আর হ্বদেশী আন্দোলন 

সম্পর্কে বলেছিলেন, *[6 111 £15৩ ৪156 116 00 001: 11507550781 

20661011565 800 00612. 15 000010£ 1১100 005 6500919 0£ 17018 

19515 20075 22065815032) 00 526. 11)101917 100050165 001151 

810 06 17708586019] 0125565 7:09১০:,” তাঁর স্বজাতিকে শিল্পে উন্নত 

করে তোলার জন্ত এবং ইংরেজের '100450718] 52::0010 থেকে মুক্ত করবার 

জন্য, দেখা যায়, রমেশচন্দ্র কতকাল আগে চিন্তাভাবনা করেছেন । দেশপ্রেমের 

তরঙ্গায়িত উচ্ছাস তাঁর মধ্যে হয়তো ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাঁর আস্তরিকতা 

“ও গভীরতা সম্পর্কে কোনো! প্রশ্নই উঠতে পানে না। বাক্যের ছারা! শিল্পপ্রয়াস 
সার্থক হুয় না, তাই রমেশচন্দ্র সেদিন শিল্লোগ্যোগে অগ্রণী ব্যক্তিদের সাবধান 
করে বলেছিলেন £ “2৮ 1506 05 55 0:5১ 16008168012 

20125601205 0: ৮5 অ1608 20 00591058192 0615 09৮ 05 8০110, 

02850651510. 50109681709] 010, কর্মী মাছ্ষ রমেশচন্্র কাজের 

কথাই বপ্পে গিয়েছেন। তার এই মূল্যবান কথাগুলি কি আজে। আমাদের 
স্মরণযোগ্য এবং অহুমরণযোগা নয়? 

ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমের পর রমেশচন্দ্রের শরীর একটু অসুস্থ হয়। 
এইবার বিশ্রামের প্রয়োজন হোলো । বরোদার কাঁজ থেকে তাই কিছুদিনের 



জন্য ছুটি নিয়ে তিনি ১৯১৬, ৯ই জুন তারিখে বিলাত যাত্রা করলেন । 

এইবার তীর ইংলণ্ডে অবস্থানকাঁল ছিল প্রায় ছয় মাল। নভেম্বরের মাঝামাঝি 

তিনি ভারতে প্রতাবর্তন করেন । সমগ্র বাংলাদেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের 
তরঙ্গ উদ্েলিত হয়ে উঠছে। স্বদেশগতপ্রাণ রমেশচন্দ্র বিশ্রীমলাতের আশায় 

বিলাত গেলেও স্থির থাকতে পারলেন না । গোখলের সঙ্গে একযোগে 

ভারতবর্ষের বিবিধ সমত্তা সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেধ নিয়ে তাঁর 

স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধাত অনুসারে আলাপ-আলোচন। ও বত্ৃতাঁদি করতে থাকেন। 

ইতিপূর্বে ইংলগ্ডে রমেশচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মের সহকর্মী ছিলেন দাদাভাই 
নৌরজি ও উমেশ বন্যোপাধ্যায় ; এইবার দেখা গেল গোখলে তার সহকর্মী । 
এইসময্জে তিনি লগ্নে কিছুদিন গোখলের সঙ্গে একত্রে অবস্থানও করেছিলেন । 

১৯০৬-এর জুলাই মাসে রমেশচন্দ্র যখন লগুনে অবস্থান করছিলেন সেইসময়, 

প্রবাদে উমেশচন্দ্রের (৬৬. 0, 809216215৫) মৃত্যু হয় । উমেশচন্দ্রের শবধাত্রার 

তিনি অন্থুগমন করেছিলেন এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়। অবধি উপস্থিত 

ছিলেন। বাথিতচিত্তে বন্ধু বিহারীলালকে তিনি 'একপত্রে উমেশচন্দ্রের 
মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন : “ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম 
সভাপতি বলে নয়, বস্ততঃ উমেশচন্্র একজন যথাথ দেশপ্রেমিক ছিলেন । 
তীর রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি সত্যই প্রশংসনীয় ছিল ।” বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রমেশচন্জর 
কতট1 কাজ করেছিলেন তা জানা ধায় বিহারীলাল গুপ্তকে লেখা একখানি 
পত্র থেকে । এই চিঠির তারিখ ৮ই আগস্ট, ১৯০৬। তিনি লিখছেন : 
[180 9098. 09160 01106 101,029010. 1556 20000, 1 ০:50 

1106 2 100152 00 [79852 0105 081061920 0250 091510£ 521:1651 

761:59281 8006815 0 1,010 [10012 8117. 1101165১ 7, 51185, 

91: 01080155 170110:6 2170 2 13080 ০0 00061 17700615091 10217, 

415 20065815 আ০:০ 50052551001 20185011082. 801)125560 1181 

৪6 026 (1006 5250060 10109551016 200. 7৪5 42018160 11000591012 

5 00000, (90108165 ৬৬206100015 80 000615. 1 7001165 155 

৫6০12169 0106 7227010010৪. 86661650900 00৮ ০ 02 76561960, 

৮৪৮1 01980 10100 £:010 1015 05015760 07917107 বিলাতের সরকারী 



রমেশচজ্জ ১৯৩ 

উধ্বতন মহলের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর সেই সময়ে রমেশচন্দ্রের প্রভাব 
কতদূর ছিল, তাঁর সম্যক মূল্যায়ন করতে ন! পারলে রমেশচন্তরের কর্মজীবনের 

প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাসে তার 
ব্যক্কিগত প্রয়াস ত্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতোন, একথা যেন আমরা কখনে। 

বিস্বত না হই। 
রমেশচন্দ্রের বিলাঁতে থাকাক।লে হ্বল্পকালের ব্যবধানে আরে৷ দুইজন বিশিষ্ট 

ভারতীয়ের মৃত্যু হয়, যথা. বদরুদ্দীন তায়েবজী ও আনন্দমোহন বস্থ। এদের 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবার জন্য লগ্ুনের ইপ্ডিয়ান সোসাইটির উদ্যোগে এবং 

দাদাভাই নৌরজির.সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন হোলো । এ-সভায় 
রমেশচন্দ্র ছিলেন প্রধান বক্তা । আনন্দমোহন বন্থ্র স্বতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 

করে রমেশচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন £ “গত পঁচিশ বছর ধরে ধারা ভারতের 

কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে এসেছেন, তাদের মধ্যে আনন্দমোহন বস্থ ছিলেন 
অগ্রগণ্য--1 1079 0176০ 239.001016 06 501 1021) ৪5738090071) 

[78510] 2100. 1৬01. 0952 711] 11050172002 00210021501 0) 

50080£61 £625019,007 00 02 215/955 1910001 ৪10 6006 00 01061: 

০0803055+ ৪04 6০ ৮৮07 আঃ) 19000 2100 00006780101 দুঃখের 

বিষয় হোলেও) একথা আমরা বলতে বাঁধ্য যে, বর্তমান কালে কী দেশনেত।, 

কী দেশকর্মী, কারে। মধ্যে আমর] এই গুণগুলি দেখতে পাই ন1। দেশের কাজ 

করতে গেলে গলাবাজীর দরকার হয় ন1; দরকার 1500100) 08006726101) 

এবং দেশের স্বার্থের প্রতি আহ্ছগত্য । রমেশচন্দ্রের চরিত্রে এই গুপগুলির 

পূর্ণমাত্রায় সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। 

নিঃস্বার্থ দেশকর্মী রমেশচন্দ্র তার মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে বরোদা থেকে 

বন্ধু স্থরেন্্রনাথকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে ম্মর্তব্য। 
সেই পত্রের একটি অংশ উদ্ধাত হোলো । তিনি লিখেছেন £ “আমাদের কালে 

কী বিম্ময়কর বিপ্লবই না আমর] দেখে গেলাম! একটি জাতির চিন্তায় ও 
আদর্শে কী বিপুল পরিবর্তনই না এখন দেখা দিয়েছে! আমাদের সহকম্সিগণ 
একে-একে বিদায়, নিয়ে চলে গেলেন। উমেশ চলে গেল, আনন্দমোহন 

গিয়েছে, লালমোহন গত । আমরাও শ্রীস্র তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব। 
১ 



১৪৪ রমেশচ ৮ 

কিন্ত উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের ভারতবর্ষের ইতিহাস এই 

প্নক়েকজন দেশপ্রেমিকের নাম নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে ।” 

এই তালিকায় রমেশচন্দ্র দত্তের নামটিও ষে স্থান পাবার যোগ, সে-কথ 

বল! বাহুল্য । 

১৯০৭, জুলাই মাস। রমেশচন্দ্র বরোদা রাজকার্ধ থেকে অবসর গ্রহ 

করলেন। ভারতসচিব লর্ড মর্লে তাঁকে সেপ্টেম্বর মাস থেকে রয়্যাল ডি 

সেপ্টলাইজেসন কমিশনের অন্যতম স্দস্যপদ্দে নিয়োগ করেন। পারিশ্রমিং 
মাসিক একহাঁজার পাউণ্ড। ১৯০৯ সাল পর্যস্ত তিনি এই পদে উক্ত কমিশনে 

কাঁধে নিষুক্ত ছিলেন এবং এই উপলক্ষে শেষবারের মতন ১৯০৮ সালের € 
মাসে তিনি ইংলগ্ডে গিয়েছিলেন এবং প্রীয় ছয়মাস কাল সেখানে অবস্থা 
করেছিলেন। এই কমিশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন স্তর হেনরি প্রিমরোজ 
তিনি পরে পদত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলে নিযুক্ত হন স্তর চালস হবহাউস 
কমিশনে মেট সদস্য ছিলেন পাঁচজন । চারজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন ভারতীয় 

কমিশনের সেক্রেটারি ছিলেন ভারতীয় পসিবিল সাধিসের বিশিষ্ট কর্মচারি 
হেনরী হুইলার। ভারতে সরকারী শাসন-কাঠামোঁর সংস্কার ও উন্নতিসাধ 

পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই কমিশনের বিবেচনার বিষয়। এত বড়ো এক: 

গুরুত্বপূর্ণ .কমিখনে রমেশচন্দ্রের নিয়োগ, নিঃসন্দেহে তার ওপর রাজপুক্রষদে 

প্রগাঢ় আস্থার পরিচায়ক ; ভারতীয়দের মধ্যে এবিষয়ে তার চেয়ে যোগ্যত 
বাক্তি তখন আর কেই-বা ছিলেন ? কমিশনের 57003 01 1:216961)08-4 

মধ্যে একটি বড়ো রকমের ত্রুটি ছিল- শামনব্যবস্থার মৌলিক সংস্কারসাধন এ 
উদ্দেশ্তাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়নি । তবু, রমেশচন্দ্র দেখলেন, নেই মামার চেং 

কাঁনা মামা ভালো, শীসনব্যবস্থার অন্ততঃ কিছুটা উন্নতি বা! পরিবর্তনে 

সম্ভাবনা আছে। তাই পরিণত বয়ে তিনি তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে এ 
প্রয়োজনীয় কাজটিতে-আত্মনিয়োগ করেছিবেন। 

ইংরেজ আমলে তাঁরতশামন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লিয়াযেন্টের নির্দেশে এ 

শতাকীতে উল্লেখযোগ্য যেকয়টি রাজকীয় কমিশন বসেছিল, মেওুরির মং 



রমেশচন্জ ১৯৫ 

এই '1990877078115860107) 0:01000853107,?টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | এই 
কমিশনের এঁতিহাঁপিক তাৎপর্য বুঝতে ছোলে সমকালীন ভারতের রাঁজনৈতিক 
পটভূমিকাঁটি একটু জানা দরকার। তখন স্বদেশী আন্দোলনের পরিণত 
অবস্থ।, সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও তখন দেখা দিয়েছে এক নতুন চিস্তা- 

ভাবনা, যাকে ভ্যালেনটান চিরোল তার 18722 ৪), 0011684 বইতে ণব৩৬ 

81116 বলে অভিহিত করেছেন । এই এব 9101010 বা নতুন চেতনা 

হোলো। পূর্ণ স্বাধীনতার আদশ। এর প্রবক্তা তখন একজনই ছিলেন-_-_তিনি 
অরবিন্দ ঘোঁষ। এই প্রসঙ্গে তার এই সমগ্নকাঁর বক্তৃতাবলী, বিশেষ করে 

বারুইপুর ও ঝালকাঠিতে প্রদত্ত বক্তৃতা দুইটি ন্মর্তবা । এই অওগ 97476-এর 
সেদিন ধরা ধারক ছিলেন, ইতিহাসে তারা চরমপন্থী (£506120256) হিসাবে 
অভিহিত হয়েছেন। রমেশচন্দ্র কমিশনের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হবার পর মর্লেকে 
যে কয়েকথানি পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে একখানিতে তিনি এই নতুন 
রাজনৈতিক চিস্তার দিকে ভারতসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তার 
অসায়ান্ যুক্তিজাল বিস্তার করে তিনি মর্লেকে বুবিয়েছিলেন যে, শাসনব্যবস্থায় 

আমূল সংস্কার প্রবর্তন করতে না পারলে অদূর ভবিস্যাতে ভীষণ অনর্থের সি 
হবার সম্ভাবনা । আর একখানি পত্রে তিনি ভারত সরকারের তত্কালীন 

€[01510. 2110. 101, নীতির নিন্দা করে লিখেছিলেন £ “হিন্দু-মুসলমানের 

মধো ভেদ-বৈষম্যের প্রশ্রয় দে ওয়! স্বদেশের উন্নতির পরিপন্থী; পৃথক নির্বাচন 
জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করবে ।” আরে। একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় । তাঁরতবধে তখন একটি নতুন শাঘনসংস্কার প্রবর্তনের কথ! চলছিল-- 
ইহাই মিপ্টো-মর্পে সংস্কার । বলা বাহুল্য, কমিশনের উদ্দেশ্ট সংকীর্ণ হোলেও, 
কমিশন ঘে রিপোর্ট রচনা করেছিলেন, তা প্রত্যক্ষ ভাবে মিণ্টো-মর্লে 
সংস্কারকে প্রভাবিত করেছিল এবং রমেশচন্দ্রের আগ্রহাতিশষ্যে শাসন-সংস্কারের 
কতকগুলি মৌলিক নীতির উপরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। 

এই কমিশনের কাজে, আত্মনিয়োগ করে রমেশচন্দ্র কী পরিমাণ পরিশ্রম 
করেছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন কমিশনের অন্যতম অদশ্য স্যর উইলিয়ম 

মেয়ার। বমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন £ “1 *ছ/85 12000 

90:00 151৭ £00]] 2100 2511 2570081550502) 04 71010255325. 10 1515 



রণ সে স্যা 

81686 12661556 196 00015 10 006 002020158101)55 ০011, 8110 09 131$ 

012502750 11700505 11015801106 00 056 ৮০0100011)01005 [9819615 01391 

৮761৫ 06601503210 10 71056 00068 01 00986.৮ 

কমিশনের অবশিষ্ট কাজ ছিল বিলাতে এবং লেই উপলক্ষেই ১৯৮ সালের 
জুন মাসে রমেশচন্দ্রকে বিলাঁতে আসতে হয়েছিল। এই তাঁর শেষবারের 

মতোন বিলাত আগমন । বিলাতেই কমিশনের রিপোর্ট রচিত হয়েছিল। ঠিক 
সেই সময়েই লর্ড মর্লে ভারতীয় শীসনব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে পালিয়ামেপ্টে 
আলোচনার হুত্রপাত করেছেন। শ্বভাবতঃই রমেশচন্দের দৃষ্টি ও আগ্রহ এই 
দিকে নিপতিত হোলে!। কমিশনের গুরুভার কাজের অবকাশে তিনি 
মহাসভার আলোচনার ওপর তীক্ক দৃষ্টি রাখলেন। এই প্রসঙ্গে তার অন্যতম 

জীবনীকার মিঃ গ্যাটেসন লিখেছেন 2401. 0066 60০01 8০0০ 175061651 

1 006 50180106০0৫ [২2601105 71101) 1,010 17101165725 10160911108 

101: [17018-172 117091515/50 50006 10610000615 0৫ 0106 17096 ০ 

0105. 77215005560. 1670100 170005815 7100 10920061501 

606 10018 00101] 3 2170 196 729 110. ০1956 0801) 161) 96619] 

20120106195 01 002 [70059 01 002)1200175..,106 €3:61660 1001005611 

[22150922115 2180 01):0061) 11021005, 60 560012 30102061221 7:2101005 

£01: [1019--00 56006 50002 5181:2 001 10018175 11) 006 ০0170:01 

800 015000 01 [170180 2070177150:80101), [2211] 0015 ০010 

1৬01, [02065110066 18001600210 110 1781)0 100 011, 030100216. 

1ব০ ছে০ 1061 ০1০ 0500০050165. 00 0 60421006121 5001) & 

(1590 081052 85 707. [0066 2100 101, 001010816.% 

মনে রাখতে হবে তখন রমেশচন্দ্রের বয়স যাঁট বছর; সেই বয়সে দেশের 

দ্বার্থের জন্য এই যে তচ্ছমননিবেদিত প্রয়াস, ইহাই রমেশ-চরিত্রকে একটি শ্বতত্ 
গৌরব প্রদ্ান করেছে। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন,একজন মডারেট ও ০০:- 
10060  ০0155010800:81156) কিন্তু একজন মডারেটের পক্ষে দেশের 

কল্যাণচিস্ত। যতখানি অকু্ঠভাবে করা দরকার রমেশচন্ত্র তা করে গেছেন। 
ধস এ ০ জনন 

কটি 0. 10464: 0, 96588) 



রমেশচন্ত্র . ১৯৭ 

১৯০৭ সালে পাঞ্চাবে সন্ত্রামবাদ যখন আত্মপ্রকাশ করে, তা দমনের জন্ত ষে 

সরকারী নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, এই মডারেট বমেশচন্্রই তীত্র ভাষায় 
তার নিন্দা করে মর্লেকে এক পত্রে লিখেছিলেন £ '[ 566 710 1620605 

600 0015 50865 01 031055 01001] 005 06209012215 50:010815 16015361 

€০৫ 000 17 00০ 16515156001 830. 17) 00০ 200011190:8001) 

0£ 8201) 0:0517০৪.-- এবং তাঁর এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি। ভারতবর্ষের 

রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে শীসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ভেতর দিয়েই অদূরকালে 
একদিন চরিতার্থতা লাভ করবে, রমেশচন্ত্র অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই মতবাদ 
পোষণ করতেন । এ মতবাদ তার বন্ধু, রাষ্ট্রপগুরু সুরেন্্রনাথও পোষণ করতেন। 

রাজনীতিতে ক্ষুরধারসম্পন্ন রমেশচন্দ্র তাঁর দুরদৃষ্টিবলে উপলব্ধি করেছিলেন, 
ভারতবাসীর পুর্শশ্বাধীনতার আদর্শ চরিতার্থ হবার একমাত্র পথই হোলো 
শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ;_-কাঁরণ; এর ফলে শাঁসনব্যবস্থায় দেশের লোকের 

হাতে ক্রমশঃ ক্ষমতা আসবে। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ক্রমিক 
রূপ-পরিবর্তনের তাৎপর্য অনুধাবন করবার পক্ষে লর্ড মর্লেকে রমেশচন্দ্র যেসৰ 

চিঠি লিখেছিলেন, সেগুলির অন্গশীলন অপরিহার্ধ। রমেশচন্ত্র মিণ্টো-মর্লে 
সংস্কীরকে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে সহায়ক হবে বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছিলেন । ভারতবর্ষের শাঁসনতান্ত্রিক ইতিহাসে স্বায়ত্ুশাসনের পথে 

নিঃসন্দেহে ইহ! ছিল সেদিন একটি বড়ে। রকমের পদক্ষেপ। অস্ততঃ রমেশচন্তর 
তাই মনে করতেন। “[ 0211656 01১21:6 আঃ]1 5০ 2 12186 50210510102 01 

068] 910-60501001161)6 10. 21] 1056050008১ বন্ধু বিহারীলালকে 

একখানি চিঠিতে তিনি এই কথা লিখেছিলেন । 

১৯০৯, এপ্রিল। স্থান £ হাঙ্গীরফোর্ড স্বীটে রমেশচন্রের ভবন । 

ভাইসরয়ের শাঁসন-পরিষদে মিঃ এস. পি সিংহের ( পরবতিকালে “সর্ড' ) 

নিয়োগ. এই সময়ে ঘোষিত হয়। এই প্রথম যে একজন সন্তাস্ত ভারতীয় 

বড়লাটের কার্ধকরী পরিষদে নিযুক্ত হলেন। এই উপলক্ষে নিংহ-দম্পতির 

সম্মানে রমেশচন্ত্র তীর হাঙ্গারফোর্ড স্ত্রটের নবনিমিত স্থরম্য ভবনে একটি পার্টি 



১৯৮ রষেশচজ 

দিলেন। সেদিনের কলকাতায় এট৷ ছিল একটি ম্মরণীয় সামাজিক ঘটন1। 

শহরের বু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন । কর্মজীবনে রমেশচন্দ্র বন পার্টি 

দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, এমন সাফল্যমগ্ডিত অনুষ্ঠানের 

আয়োজন এর আগে তিনি আর কখনে1 করেন নি। 

এরপর রমেশচন্দ্রের জীবনের কাহিনী আর অতি অল্পই আছে। 

এই বছরের জুন মাসে তিনি পুনরায় ৰরেোদার কাজকার্ধে যোগদান 

করেন। এবার তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন; বেতন মাসিক চার 

হাজার টাক1। এই পদ গ্রহণের সময় তিনি গাইকোবাড়কে জানিয়েছিলেন যে, 

তিনি এক বৎসরের অধিককাঁল এই দায়িত্ব বহন করবেন না । তিনি মনে মনে 

ঠিক করেছিলেন যে, ১৯১১ সালে অবসর গ্রহণ করবেন এবং তারপর জীবনের 
অবশিষ্ট দিনগুলি বাংলার একটি স্থাস্থ্যপ্রদ স্থানে অতিবাহিত করবেন। 

বীকুড়া জেলার জলবায়ু শুকনো, তাই তিনি আগে থেকেই সেখানে একটি বাড়ি 

তৈরি করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭ সালেই তিনি কর্মজীবন থেকে 

অবসর নিয়ে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করবেন, সংকল্প করেছিলেন । রমেশ- 

চন্দ্র খন বরোদার প্রধান অমাত্য, তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বিহারীলাল 

গুপ্ত এ রাজ্যের আইন-সচিবের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বলা বাহুলা, 
অমাত্যের নির্দেশেই গাইকোবাড় এই নিয়োগে সম্মত হয়েছিলেন । রমেশচন্দ্রের 
বন্ধু-গ্রীতির এটি একটি দৃষ্টান্ত । কিন্তু বরোদার গ্রধান অমাত্যপদে রমেশচন্দ্ 

অতি অল্পকালই অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

১৯০৯, ৩০শে নভেম্বর । বরোদাঁয় রমেশচন্ত্র দ্রতের গৌয়বময় জীবনাবগান 
বাংলা তথ! ভারতবর্ষের সমকালীন ইতিহাসে এক বোনাদায়ক ঘটন1। 

এই ম্বত্যু ছিল নিতাস্তই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত। একফট্ি বছর বয়স 
ছোলেও রমেশচন্দ্রের দেহের সাস্থ্য ছিল প্রচুর, আর মনের শক্তি ছিল তেমনি 
অপরিসীম। বন্ততঃ তিনি ছিলেন প্রচুর প্রা্ধশক্তির একটি মূর্ত বিগ্রহ । 
ত্যুর তিন বছর আগে তিনি একবার হৃদরোগে আক্রাস্ত হয়েছিলেন, তথাপি, 
তার জীবনীকারের মতে, [76 ৪3 10 06:6600 1569105 ৪00 2) 05৫ 

£01] 518০0: 0£ 23720 804 0০৮. কিন্তু যদিও ১৯০৭ ও ১৯০৮, এই ছুই 

বছরে হৃদরোগের আর আবির্ভাব হয়নি, তথাপি অঙ্গমান হয় যে জীবনব্যাপী 



রমেশচন্জ্ | ১৯৯ 

নিরলদ পরিশ্রমের ফলে ভিতরে ভিতরে তাঁর স্বাস্থ্য জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 

প্রন্নীপের শিখ! নিভে যাবার আঁগে যেমন একবার প্রদীপ্ত এবং উঞ্জল হয়ে 
ওঠে, তেমনি দেখা যায় ষে, মৃত্যুর অব্যবহিতকাল পূর্বে রমেশচন্্রের স্বাস্থ্যের 
একটি উচ্ছল শ্রী দেখ! গিয়েছিল। সেই তারুণ্যমণ্ডিত সুগঠিত দেহ যে ভিতরে 
ভিতরে জীর্ণ হয়ে এসেছিল, মৃত্যু যে আসন, তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা 

বন্ধু-বান্ধব কেউ-ই তা অনুমান করতে পারেন নি। এমন কি, মৃত্যুর তিন 
মাস পূর্বে বন্ধু বিহারীলালকে এক পত্রে তিনি লিখছেন--“] %00 15115 

৪0538 ৪০০ 1১510). তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর একটা কারণ ছিল। 

১৯০৯-এর নভেম্বর মাসে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টো! সপরিবারে বরোদা 

রাজ্য পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে তার অভ্যর্থনার আয়োজন করবার 

জন্য রষেশচন্দ্রকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়। তাঁর লৌহ-সদৃশ কাঠামোতে 
এই পরিশ্রম সহা হরনি। ১৫ই নভেম্বর, বড়লাঁটের সম্মানে আয়োজিত 

এবং রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত ভোজসভাতেই তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। 
বন নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সমাবেশ ঘটেছে সেই ভোজসভায়; রমেশচন্জ্ 

রাজ্োর প্রধান অমাত্য, কাজেই সেখানে সর্বক্ষণের জন্য তার উপস্থিতি 
ছিল অপরিহার্য । অন্য যে কেউ হোলে পরে ব্যাধির আক্রমণের সঙ্গে সেই 
ভোজসভা ত্যাগ করতেন। কিন্তু শারীরিক অন্থস্থত! অপেক্ষা! শিষ্টাচার তাঁর 

কাছে প্রবল মনে হোলো । ঘর্মাক্ত কলেবরে সেই প্রবল ব্যাধির অসহ্য হন্ত্রণা 

নীরবে সহ করে, ভোজসভার অনুষ্ঠান শেয় না হওয়া পর্বস্ত রমেশচজ্্ বসে 
রইলেন। শেষ অতিথি বিদায় না নেওয়া পর্ষস্ত তিনি ভোজসত] ত্যাগ 

করেন ভি। এই শিষ্টাচারের চরম মূল্য তীকে দিতে হোলো। তার স্বদেশ 
ও শ্বজন থেকে সুদূর বরোদীয় ৩*শে নভেম্বর রাত্রি দ্বিগ্রহরে রমেশচন্জরের 

মৃত্যু হোলো । মৃত্যুকালে তাঁর শধ্যাপার্থ্বে সতীর্থ ও ন্থৃঘ? বিহারীলাল ও 

উপস্থিত ছিলেন৷ তাঁর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় ঘে, মৃত্যুকে রমেশচন্ত্ 

বীয়ের মতোন প্রশাস্ত-চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন । পরের দিন সকাঁলবেলায় 

পরিপূর্ণ সামরিক সম্মানের সঙ্গে বিশ্বামিত্র নদীর তীরে কেদারেশ্বর শাশান- 
ভূমিতে বাঁঙাঁলির জীবন-প্রভাঁতের কবির শেষ শয্যা! বিরচিত হোল। সেইসঙ্গে 
চিরকালের মতোন নিস্ত্ধ হয়ে গেল দেশপ্রেমেন একটি বলিষ্ঠ ক । বরোদায় 



হও রমেশচন্জ্র 

রমেশচন্ত্র একজন সুদক্ষ শাঁসকহিসেবে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন ফরেছিলেন। 
তাই বুঝি হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে বরোদাঁর সহত্র-সহত্র নর-না'রী অশ্রসজল 

চক্ষে তাদের গরীবক1 দোস্ত” দেওয়ানবাবুর শবানুগমন করেছিল সেদিন 
শোকাকুল সেই জনতার পুরৌভাগে ছিলেন গাঁইকোবাড় ম্বয়ং। বরোদায় 
এমন দৃষ্ঠ বহুকাল কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। 

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর “কর্মযোগিন' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখেছিলেন : 

0181] 005 81590 03017598119 ০0 1015 01002 [২0120981 [096৮ ৪3 

7617905 072 16850 011610781,-77005815 006 50০900. 000 2 0006 
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[17015 07201502106 56815 10856 70:900020. 10215 11560015 01 

8501616 [15019 ০1511158610 15 8.:109.9061]% ০010191186018,--7006 
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রমেশ-প্রতিভার এই মূল্যায়ন সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে, তবে 

অপ্রাসঙ্গিক বৌধে আমর সেই বিতর্ক থেকে এখাঁনে বিরত রইলাম । কংগ্রেসের 

মডারেট নীতিবাদের একটি আলোকম্তত্ত ছিলেন রমেশচন্দ্র। অরবিন্দের 
রাজনৈতিক চিন্তায় মডারেটদের জগ্য কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। আদর্শবাদী 
অরবিন্দের পক্ষে তাই বাঁন্ডবধর্মী রমেশচন্দ্র সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি বলা সম্ভব 
ছিল না। কিন্ত রবীন্্রনাথও আদর্শবাদী ছিলেন। রমেশচন্ের মৃত্যুতে ব্যথিত 
চিত্তে কবি ঝা লিখেছিলেন তা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই উদ্ধৃত হয়েছে 



বমেশচন্ত্র ৃ , ২৪১ 

রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রের লাঙ্গিধ্যে এসেছিলেন এবং তিনি তার নেহও লাভ 
করেছিলেন। রমেশচন্ত্র সম্পকে কবির অপকট অনুরাগ সুবিদিত। “তীহার 
সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে। 
অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্ধাদা লঙ্ঘন করে নাই।” রমেশচন্দ্ু 

সম্পকে রবীন্দ্রনাথের এই ঘে শ্রদ্ধানিবেদন এর তাৎপর্য অন্থধাবন করবার 
মতোন । তাঁর মানসিকতার যে চিত্রটি কবির লেখনী মুখে ফুটে উঠেছে 
তা কোনে অন্থ্রাগীর অগ্ধ স্ভতি-নিবেদন মাত্র নয়, একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের ' 

অকৃত্রিম অন্গুরাগ | 
রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে গভীর আঘাত বোধ করেছিলেন আর একজন । তিনি 

ভগিনী নিবেদিতা । মর্ার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় তীর স্বাক্ষরিত একটি বিশেষ 

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মনীধির জীবনাদর্শের বহুমুখীন অতিব্যক্তির কথা 

যেমন ভাবে আলোচিত হয়েছিল, এমন আঁর কেউ করেন নি।' পিবেদিতা 
তার এই প্রবন্ধে অরবিন্দের মন্তব্যের একট! উত্তর দিয়েছিলেন । শাসক হিসাবে, 
অরবিষ্দের মতে, রমেশচন্দ্র ছিলেন '5০০0190-:366,--এর প্রতিবাদ আছে 

নিবেদিতাঁর প্রবন্ধে । তিনি লিখেছেন ; * 43 20 8010101508601 16 15 

01670016 60 81706150810 11) ড71780 56152 12 583 52০0150186০, 

£5 210 200170100101911) 176 71৫5 9০৪13 10016 00-6০-০৪০6 0081 

115 ০ম ০0012051062 815. 00166 00608165000 0700809620. 

[715 20০00010105 ০:০ 200 £€80021:50১ 0০ 815 £68৮ 0120 

20100 6016181) 0090105, 4170 06205 01065 -8501060 10017 

81015 ,.. 11) 0100 10195 1000505 ছা85 20108111718,,,0109550101708 

51100915, £€6121003 €0 &, 80] [010651) 01081001:8. 1000৮ 25 £ 

0081) 0৫6 1015 01) 090016.11706 015০0 01811 116 ০৮০1 010 923 

00 1915 01 9206) 006 006 01011507706 01 10018০) 

রমেশচন্দ্রের' বিধবা! পত্বীকে সাত্বন৷ দিয়ে নিবেদিতা! যে ব্যক্তিগত পত্রধানি 
লিখেছি নন, তাতে তিনি বলেছেন £ “০ 00061) 138%৩ 50 1)01016 

[6০020 00 01061191) ৪3 50015, 80 8:০8 & 1280060০817, 90 1016 

৪ 12106 1 [76 ৪5 50 51316720$0 03038) 800. 0098৮ 15 



৬২ রমেশচজ্জ 

বস্ততঃ রমেশচন্দরের মৃত্যুর পর একটি সবজনীন শোকের বস্তা! বয়ে গিয্নেছিল 
বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে, বিশেষ করে ইংলগ্ডে। দেশ- 
বিষ্বেশের গুণী-জ্ঞানী সকলই তার স্থৃতির উদ্দেশে জানিয়েছিলেন অপকট শ্রদ্ধা 

আর ভালোবাসা । লগুন ও কেমত্রিজে সেদিন তার মৃত্যুতে ছুটি শোক সভার 
আয়োজন হয়েছিল । কলিকাতা পৌরসভায়ও একটি মহতী শোঁকসভার 

আয়োজন হয়েছিল। “বেঙ্গলী পত্রিকায় স্থুরেক্্নাথ তাঁর বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে 
' অশ্রুতর্পণ করে লিখলেন £ “4 01066 200. 20 2: £:520 10810 1085 

1911670) 2100 0010 006 509£6 ০৫ 1150190. 2£8115 11983 [85560 2৪ 

০020৩ 01 010 17005% 015611060151260 1620619 0£ 00081) 13020) 0015 

£61)218001 1085 0109000604৯ 0100110150:2601 ৪০0, 08601, 

0712061770706512 000, 10066 50581005006 25 0722 ০01 032 2005 

71010119617 10061 01 1015 50176180101. 

4১ 12806 ০ 004819 বা চিস্তানাঁয়ক, ইতিহাঁসে রমেশচন্দ্রের ইহাই 

সঠিক পরিচয় । 

রমেশচন্ত্র সম্পর্কে আর একটি কথা বলার আছে। সেটি হোলে! তার 

পত্রসাহিত্য । ধত্ররচনায় এমন লিপিকুশলতা এবং মৌলিকতা৷ মাইকেলের 
পর সেযুগে কেশবচন্ত্র এবং রমেশচন্ত্র ভিন্ন আর কেউ দেখাতে পারেন ণি। 

রমেশচন্্র চিঠি লিখতেন ইংরেজিতে এবং তাঁর সমগ্র জীবনে ( লগুনে ছাত্রজীবন 

থেকে শুরু করে বরোদায় মৃত্যুর একমাস আগে পর্বস্ত) তিনি যেসব চিঠি 

লিখেছেন তার সংখ্যা পাচশতেরও অধিক । মানুষ রমেশচন্দ্রের, বন্ধুবংসল 

রমেশচন্দ্ের। অনুগত অনুজ রমেশচন্দ্রের এবং সর্বোপরি স্মেহশীল পিতা 

রমেশচন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় মিলবে এই চিঠিগুলির মধ্যে । স্বীয় পারিবারিক 

গণ্তীর বাইরে তিনি যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাঁপ করতেন তাদের. মধ্যে 

বিহারীলাল, হরেন্ত্রনাথ, লালমোহন ঘোঁষ,. বিনয়কঞ্চ দেব ও ভগিনী 

 নিবেদিতভার নাম বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য একটি অঙ্থভূতিণীল হৃদয়ের লজীব 

স্পর্শ আছে তাঁর চিঠিগুলিয মধ্যে ঘা! সচরাচর ছুর্গভ। এখানেই আমরা তা 



রমেশচন্জ্র ২০৩ 

অবারিত মনের পরিচয় পাই--দেখতে পাই তিনি যেন প্রত্যক্ষভাবে কথা 

বলে চলেছেন তাঁর পত্রের প্রতিটি ছজরে। বাংলায় অনৃদ্দিত হোয়ে ভার এই 
রল্দোত্তীর্ণ পত্রাবলীর যদ্দি একটি স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশিত হোতো তবে 

নিঃসন্দেহে তা বাঁংল। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করত। জোট্ঠা ও ছিতীয়া কন্তা কমলা 
ও বিমলার বিয়ের পর তাঁদের দুজনকে রমেশচন্দ্র অনেকদিন যাবৎ অনেকগুলি 

পত্রে লিখেছিলেন 3 অন্থান্ত মেয়েদের, এমন কি নাতনীকেও লিখতেন । তাঁর 

ব্যক্তিগত জীবনের বাসন! ও বেদনায় গ্গিপ্ধ অনেকগুলি মুহূর্ত উজ্জল হোয়ে 

আছে এইসব চিঠিগুলির মধ্যে। তার স্লেহপ্রবণ হৃদয়ের নিবিড় অনুভূতি 
মেশানো এই চিঠিগুলি যে কত স্থন্দর, কত চিত্রস্পর্শী তা পাঠ করলে পরে 
সত্যই মুগ্ধ হোতে হয়। স্থদীর্ঘ চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন রমেশচন্ত্র, নান! 
কর্তব্যের ফাকে হৃদয়কে অবারিত আঁর মনকে উন্মুক্ত করবার জন্য পত্ররচনায় 

তিনি কখনে৷ আলশ্ত বা! ক্লাস্তি বোধ করতেন না। তার যৌবনের সঙ্গী ও 
সতীর্থ, স্হদ বিহারীলালকে একবার ১৮৯৪ সালে এক পত্রের সঙ্গে তিনি 
লংফেলোর অনুসরণে ছুটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন । তার একটির শেষের 

চারটি লাইন এখানে উদ্ধত হোলো £ 

51162 15 96266151165 15 06812, 

৬৬121) 002 00161595171 11705 0517281279 

[7০816 00 10681:0 8159 19100 00 18170, 

4৯5 হাঃ 5০90010, 202€০ ০ 56220 1, 

এইভাবে কি অগ্র্ঞকে লেখা, কি স্বীয় আত্মজাদের নিকট লেখা, রমেশচন্দ্রের 
প্রত্যেকখানি পত্রই সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ আর হৃদয়ের অকপট অনুভূতিতে ভাশ্বর। 

রমেশচন্দ্রের পত্রাবলী নিঃসন্দেহে তীর প্রতিভার আরেকটি দিকৃচিহু। 

রমেশচন্দ্রের চরিত্র ও জীবন এবং জীবনাদর্শ, তাঁর বিবিধ কর্মপ্রয়াস এবং 

প্রতিভার বহুমুখধীনত। আলোচন] করলে পরে নিবেদিতার কথার পুনরুক্তি করে 
বলতে হয় 176 জ5 ৪ 2280) ০৫ 1319 0৮0) ০০০০16”- দেশবাসীর 

সেবাতেই সার্থক তাঁর জীবন। সকলের উধের্ব তার চরিত্র, তার ব্বদদেশবাৎসল্য । 



২০৪ রমেশচন্জ্ 

সাঁফল্যমপ্ডিত বিবিধ প্রয়াস, ঘারা চিহ্নিত সেই জীবন নিঃসন্দেহে উত্তরপুক্রষের 

পরম সম্পদ। চরিত্রবান ও বিগ্যাবিভূতিসম্পন্ন রমেশচন্্র দেশসেব! করে 
গিয়েছেন সপ্পূর্ণ 'আত্মমমাহিত চিত্তে, দেশসেবার ব্যবপায় তিনি করেন নি। 
বন্ধিমচন্দ্রের কথায় বলতে ইচ্ছা হয় £ “রমেশচন্দ্রের মত পুত্র বার কি গর্ভে 
ধারণ করিবে, মা?” 

রমেশচন্ত্রের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্দী কলেজে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় 
( এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য গ্রফুল্লচন্ত্র যায় ) মনীষি গিরিজী- 
শঙ্কর রায়-চৌধুরী একটি চমৎকার প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন । সেই প্রবন্ধটি 
থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমর! এই আলোচনা শেষ করলাম। তিনি 

লিখেছেন £ 

“এই বিগুলকর্মী এত কাজ একেলা! কি করিয়! করিলেন, এত শক্তি তাহাঁকে 
যোগাইল কে? উত্তরে বলা যাঁয় যে, তিনি প্রেরণ! পাইয়াছেন শক্তির 
একটি মূল প্রন্রবণ হইতে । সেই প্রশ্রবণ তাঁহার জীবনব্যাপী এরি গভীর 
আকা এই আকাজ্ার প্রাচূর্যে ও মহত্বে তাহার হৃদয় নিশিদিন পরিপূর্ণ 
ছিল।'.'একদিন অচেতন জাতিকে লইয়া যাত্র! আরস্ভ করিয়া! এক জীবনেই 
ষে তাহাকে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় পৌছাইয়৷ দিয়া বিদীয় লাভ করিতে 
পারিয়াছেন, এজন্য তীহাঁর জীবনব্যাপী উদ্যম যেন অনেকটা সফল হইয়াছে 
ভাবিয়া মৃত্যুশয্যায় তিনি কথঞ্চিৎ সান্বনা পাইয়াছেন।..তিনি দেশকে 
ভাঁলবাসিতেন, শুধু মুখে নয়, শুধু হুজুগে নয়। বস্ততঃ দেশকে হৃদয় দিয়া ভাল 

ন! বাসিলে, শত ক্ষমতা ও যোগ্যত! সত্বেও, দেশেব কোন গ্ররূত মঙ্গল করা 

ঘায় না। বুকের পাঁজরের তলায় এই ছুভিক্ষ ও অত্যাচার-পীড়িত দেশের 
সম্মিলিত তপ্তশ্বাস আসিয়া! অন্তরকে নিয়ত দগ্ধ করিত বলিয়াই, দীননয়নে 

অসহায়, নিরপায় কোটী দেশবাসী প্রতীকার তিক্ষা করিত বলিয়াই তিনি 
ধবতারার মত একটি লক্ষ্যের প্রতি নিশিদিন চিত্বকে জাগ্রত রাখিয়াছিলেন |" 

এই মহৎ জীবনের পরিপূর্ণ অনুশীলন দ্বারাই আবার গড়ে উঠবে ান্ালির 
উজ্জল ভবিষ্যৎ। 



॥ পরিশিষ্ট ॥ 

মহাভারত ও রামায়ণ 

[ মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্যহুখানির ইংরেজি অচ্গবাদেব সঙ্গে 
রমেশচন্দ্র যে স্থচিস্তিত ভূমিকা লিখেছিলেন, এখাঁনে সেই ভূমিকাদুটির সংক্ষিপ্ধ 
অন্বাদ দেওয়া হোল । ] 

১। মহাভারত 

যদি কোনে! বৈশিষ্ট্য মহাভারত এবং ভারতবধের আর একটি মহাকাধাকে 

পরবন্তি সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য হতে স্বাতন্থ্য দান করে থাকে তবে তা হচ্ছে 

কবির কাহিনী কথনের অপুব সারপ্য। এই সরলতাই এই কাব্যদ্টিকে অন্তু 

সব সংস্কৃত কাব্যের কৃত্রিম সৌন্দর্য হতে পৃথক করে দিয়েছে। কালিদ।সেব 

কাব্য অলঙ্কার ও উপমায় প্রশ্বর্ধময় কিন্তু মহাভারত সরল, অমাজিত-_-তার 
অলঙ্কার স্বয়মাগত । দেবপাঁদ রাজগণের মহান কার্য কবিকে দেবতার অমেয় 

শক্তি স্মরণ করিয়েছে, যোদ্ধাপ ভ্রুতধাবন শব্ধমমরিত আবণা হস্তীমুথের মন্ 

পদক্ষেপের স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছে । কবি শরসঞ্চালনের শব্দে সমুদ্র-নিহঙ্গের 

পক্ষসঞ্চালন, ক্রমবর্ধমান জনকোতে উদ্বেলিত উমিমালা, ঘোদ্ধাব খজুতায় উত্তর 

পর্বত এবং নীলাব্জের মাধুরীতে কুম!রীর লাবণ্য প্রত্যক্ষ করেছেন । 

সমন্ত উপমা হ্বাভাবিক ভাবে এসে কবির নিকঢ উপস্থিত হয়েছে, কবি 

তাণের স্পর্শে কাব্যকে স্ষমামাগ্ডত করেছেন, কিন্ত কখনোই তিনি উপমার 

সদ্ধানে ফেরেন নাই । পাঠকের চিত্ত জয় করবা জন্য কবি তার অপূর্ব 

কাহিনী, বীরের চরিত্র এবং ঘটনার উদ্দীপন শক্তিকেই যথেষ্ট মনে করেছেন । 
মহিমময় সংস্কৃত ছন্দ কবির সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, কিন্ত অনবধানতা হেতু রচনায় 

যে বিচ্যুতি ঘটেছিল, পরবতি যুগের বৈয়াকরণিকগণ তাঁকে “আধ” নামে 

অভিহিত করেছেন। কবি কখনোই তার কাব্যকে কৃত্রিম অলঙ্কারে ভূষিত 

করেন নাই, মানবচিত্বিনোদনের জন্য তিনি বীরের মহান কাহিনী গ্রহণ 

করেছেন। . 
আর কি অপূর্ব সেই শূরদল। পরবত্তিকালের সংস্কৃত কাব্য হতে, 



০৩ বমেশচচ্জ 

মহাভারতের চরিত্র বহুরূপে শ্রেষ্ঠ। বস্ততঃ উত্তরকালের সংস্কত কাবাগুলি 

সৌনদর্যময় হলেও তাঁতে নৃতন কোন চরিত্রের দেখা মেলে না। 
সব বীরের একই আকার । প্রত্যেক প্রেমাতা নায়িক! নীরব বেদনায় 

ক্রিষ্, বিদুষক হয় চতুর নচেৎ নিরোধ এবং প্রতিটি হৃদয়হীন প্রতারকের পরিণাম 

যন্বণময়। এখানে এক যোদ্ধার সঙ্গে অপরের, এক নারীর সহিত দ্বিতীয়ার 

বিশেষ কোনে প্রভেদ নাই। মহাভারতের প্রতিটি চরিক্র বৈচিত্র্য এবং 

স্বকীয়তায় দেদীপামান। এক ইলিয়াঁড, ছাড়া এমন কোনে কাব্য নাই যেখানে 
মহাভারতের মত স্বাভাবিক চরিজের সাক্ষাৎ মেলে । মহাভারতকার দাস্তের 
মত দুঃখ দহনে তার হৃষ্টিকে ক্রিষ্ট করেন নাই, সেক্সপীয়রের হদয়াবেগের তীব্র 
উদ্বেলতাঁও সেখানে নাই। এই কাব্য আধুনিক ভাস্করের ্ন্তির অসাধ্য । 

এখানে প্রাচীন শিল্পীর তুলিকাম্পর্শে অমৃত-চরিত্র মানব প্রত্যক্ষ হয়েছে। 
এখানে অন্ধ রাজমহিমাপ্িত ধৃতরাষ, মৃত্যু্য়ী মহাবীর পিতামহ ভীম, শন্্গুরু 
ত্রোণ আত্মাভিমানী মহাঁধনুধর কর্ণের দেখ। মেলে। প্রতিটি চরিত্র মহান ও 

স্বকীয়তার বৈচিত্র্ে অন্গপম্ন। ধর্মীশ্রয়ী রাজা যুধিষ্টির, বৃকোদর ভীম, 
কিরিটী অন্ুনকে মহাভারতের গ্যাগামেনন, এ্যাসাক্স এবং এযাকিলস বলা 

চলে। অহমিকাছ্ধোত ছুর্যোধন এবং দুর্ঘমনীয় ছুঃশাসন কুরু অগ্রগণ্য । জ্ঞান 

ও চরিত্রমীবুধে শ্রীকষ্জ ইউলিসিস হতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । মহাভারতেব নারী- 
চরিত্রগ্রপিও এমনি অপূব। সার্থকত্রষ্টা কবি তাঁর অমর তুপিকাম্পর্শে অজন্র 

বিচিত্র চরিত্র স্থ্টি করেছেন। রাঁজমাত। গরবিনী গাক্ষারী, সস্তাঁনবৎসল1 পৃথা, 
রোধদীপ্চ। গরধিতা দ্রৌপদী ও ধীমতী হুভদ্রার চরিত্র কবির তুণিকাম্পর্শে 
মুিমঠী হয়েছে । 

মহ|ভারতের চরিত্র চিন্তীকর্ষক, কাহিনী অপূর্ব। ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের 
প্রতিটি দৃশ্যই সম্পূর্ণ এবং আকর্ষণীয় । রাঁজপুত্রগণের অস্ত্র-পরীক্ষার আসরে 
ভারতকাবোর এ্যাকিলস ও হেক্টর অর্জুন এবং কর্ণের প্রথম সাক্ষাতেই 
বৈরীভাবের উদ্রেক, ত্রৌপদীর শয়মবরোৎসব, যুধিষ্ঠিরের সাঁড়গ্বর রাঁজ্যাভিষেক, 
মদৌোদ্ধত শিশুপাঁল বধ, অক্ষক্রীড়ার চরম পরিণতি, অবমাননাকারীর উদ্দেশে 

প্রৌপদীর কোপ, পাওবের তপোবনবাঁসের স্নিগ্ধ ছবি, মত্ন্দেশে গোধন-হুরণ- 
কালে ছন্পবেশী অজুনের ঘোল্ধবেশ ধারণ ও বিজয়লাভ এবং যহাযুদ্ধের সচণান় 
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বীরগণের প্রীজ্ঞ ভাষণ গ্রভৃতি দৃষ্ঠ পাঠকের মনকে বিল্ময়াপ্ুত করে দেয়। 
তারপর অষ্টাদশ দ্িবসব্যাপী মহা প্রলয়! অপেক্ষারুত কম ঘটনাবহ্ছল প্রথমাংশ 

কবির তুলিকার কয়েকটি ত্বরিতম্পর্শে অস্থিত হয়েছে, কিন্তু ভীগ্ষের পতনের পর 

হতেই পাঠকের কৌতুহল বর্ধিত হতে আরস্ত করে। অজুন-তনয়েব করুণ 
মৃত্যু, অজুনের প্রতিশোধ গ্রহণ, শন্ত্রগুরু ভ্রেণের মৃত্যু প্রত্ৃতি দৃশ্য গুলি 

একে একে এসে উপস্থিত হয়। তারপর এই মহাযুছের ছুই নায়ক কর্ণাজুবনের 

ুগ্ধদৃশ্ কাব্যের সর্বাপেক্ষ। ম্মরণীয় ঘটনা । নিশীথে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং 
ছুধৌধনের মৃত্যু যুদ্ধের পরিসমাষধ্চি ঘটিয়েছে । কাবোর শেষাংশে বীক্বগণের 
অস্তিম যাত্রা! এবং যুধিষ্ঠিরের অধ্বমেধ যজ্ঞ অনুবাদে ছুটি খণ্ডে বণিত হয়েছে । 

প্লডষ্টোন বলেছেন-_বাঁস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে জ্ঞান যখন সীমিত ছিল, 

জীবন যখন ছিল প্রাণচঞ্চল তারুণ্যে সবুজ, তখন হোমারেব কাবা অগ্য কাব্য 
হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে জ্ঞান-মঞ্ুষ! রূপে বর্তমান ছিল। 

মহাভারত সন্বন্ধেও এই কথ প্রযোজ্য । এই কাব্য প্রাচীন ভারতের 

জ্ঞান ও জীবনের জ্ঞান-পত্কাকর। মহাভারত অতীতের অবগ্ঞন মোচন 
ক'রে বিগত সভ্যতাকে দৃশ্ঠমান করে তুলেছে। 

সধশেমে বল] যায় আধুনিক ভাখতীয় তার প্রাচীন এতিহাকে গ্রহণ 
করতে জানে। এসত্য অতিশয়োক্তি নয় যে, বিংশ কোটা হিন্দুর হৃদয়ে 

ভারত-কাহিনী লালিত হয়। শিক্ষিত অশিক্ষিত নিবিশেমে এমন হিন্দু 
নাই যার শৈশব জীবন মহাঁভ।রতের চারে প্রভাবত হয় াই। প্রায় 

অশিক্ষিত তেলী, মোঁদক গ্রভৃতি সম্প্রদায় মহাভারত পাঠে চিত্ত বিনোদন 

করে। উত্তর-পশ্চিমের দীর্ঘদেহী সবল কৃষক যেমন পাগুব ও কুষ্চকে জানে, 

বোম্বাই ও মান্রাজের জনগণের মনও তেমনি ধমযুদ্ধের কাহিনী অধিকার 
করে আছে। কাব্যের বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি কাব্যরসে বিশ্ব ঘট।লেও তাদের 
মনোহারিত্ব ও বিশিষ্টতা জনচিত্ব অধিকার করে তাদের নেতিক চরিত্র গঠন 

করে দিয়েছে ।. ভারতের জননী, প্রৌঢ় পিতা তাদের তনয়-তনয়ার জান- 

বিকাশের জন্য মহাঁতাঁরতের কাহিনী অপেক্ষা বলবার মত অধিকতর ষোগ্য 

কথ! জানেন না। এই ছুই কাব্য হিন্দুর জাতীয় সম্পদ । ইয়োরোপে কিন্ত 

ঠিক এমনটি দেখা যায় না। গ্রীসে হোমারের কাব্য, ইতালিতে ভাঞ্জিলের 
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এবং ইংরেজি ভাঁষা-ভাষী অঞ্চলে সেক্সপীয়র এবং মিপ্টনের কাব্য আমর 
ৃষ্টাস্স্বরূপ গ্রহণ করতে পারি । খুষ্টায় জগতে এক বাইবেল ব্যতীত অনু 
কোনো গ্রন্থ মহাভারত রামাযণের মত এমন নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে 

নাই। তিন সহম্্র বর ধরে হিন্দু এই ছুই মহাকাঁব্যের উত্তরাধিকারী 
বিংশ ওকাটা হিন্দুর জতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে এই কাব্য একান্তভাবে জড়িত। 

২। রামায়ণ 

মহাভারতের মত রামায়ণ বহু শতান্দী ধরে গড়ে উঠেছে। মূল 
কাহিনী একই কবির কল্পনাসম্তূত বলে স্পষ্টই ধারণ] হয়। কুরু ও পাঞ্চালের 
যুদ্ধ কাহিনী মহাভারতের উৎম এবং বামায়ণের স্থপ্টি হয়েছে কোশল ও 

বিদেহ রাজগণের স্বর্ণযুগের স্তি অবলম্বনে । মহাভারতের চরিত্র বাস্তবান্থগ 
এবং জীবস্ত। রামায়ণের চরিত্রাদর্শ--সত্য, নিষ্ঠা, প্রেম ও 'কমনীয়তা | 

বংশাহ্থক্রামিক ছন্দের সত্য অথব। কল্পিত কাহিনী আশ্রিত গাথা মহাভারতের 
বিষয়বস্তণ রাঁমায়ণের কবি এক স্বর্ণযুগের স্মৃতি উদ্বোধন করে যে ভক্তি, 
বিশ্বাস, ছুঃখ ও গাহস্থ্যজীবনের প্রেম বর্ণনা করেছেন তাই রামায়ণকে 

মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কবে দিয়েছে । মহাভারত মহাকাব্য আর রামায়ণ 

ভারতবাসীর হৃদয়ের ধন । 

মহাঁভ।রতের গম্ভীর সৌন্দযমহিমা! অতুলনীয় কিন্তু সিটি যে নিগুঢ় 
অন্ভূতি রস সমস্ত মান্তষকে একত্ুত্রে গ্রথিত করে তা! রামায়ণে এত গ্রাচুর- 
ভাবে বর্তমান ঘে কেবল হিন্দু নয়-_জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে এই কাব্য সমান 

সমার্দর লাভ করেছে । রামের প্রজাবাৎসল্য, প্রজার রাঁজপ্রাঁত অতি সুন্দর | 
এই আন্তগত্য প্রত্যেক যুগেই হিন্দুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । কর্তব্যনিষ্ঠ রাম। 
ুমুর্ পিতার শধ্যাপার্খ হতে রাজপুত্রের নির্বাসমের দ্বণ্য যডযস্ত্রের কাহিনী 
বর্ণনার বলিষ্ঠতায় এবং সংবেদনশীলতায় ভারত-সাহিত্যে অতুলনীয়। 
রাজপুতের গুণমুগ্ধ মমতাময়ী বিমাতা ষখন পুত্রের রাঁজ্যাভিষেকের আনন্দে 
মগ্ন তখন ক্রুরবুদ্ধি পরিচারিক] সেই আনন্দকে বিষাক্ত করে দিল। নারীর 

সুপ্ত অয়! জাগ্রত হয়ে তরুণী-পত্ঠীর হৃদয়াবেগ ও জননীর এঙ্কার সঙ্গে একক 
মিলিত হ'ল 
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প্রবীণা ধাত্রীর অশ্রু বিষের মতন 
প্রবেশিল মনে 

মিশিল মাতার ভীতি বণিতার 

আবেগের সনে । 

সেবিকাব হীন বুদ্ধি রাণীর মনকে বিরৃত করে দিল। ম্থামীথে 
প্রভাবাপ্বিত করে স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন কবতে তিনি দুঁটসংব 
হলেন। তরুণীর প্রতিজ্ঞ! বর্ষীয়ান রাজাকে দুর্বল করে দিল। রাম নিবাননে 

গেলেন। অতীতের কাধের জন্য রাজার করুণ বিলাপ, বর্তমানের অন্ত 

আত্মধিক্কার ও পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ প্রভৃতি ঘটন। এই দৃষ্টের শেষাংশকে 
কারুণ্যমণ্ডিত করেছে । মানব-মানসের বিচিত্র গতি, হীন ষড়ঘন্্, শ্্রীূপে 
রাঁণীর হিংসা, মাতৃরূপে বৈরিতা, নারী ও রাজরাণীর ক্ষমতালুন্ধতা, প্রবীণ 
পিত। ও ন্বামীর দৌর্বল্য ও নিরাশার ছ্ন্থ প্রভৃতি ঘটনা এর চেয়ে অধিকতর 

জীবন্ত করে চিত্রিত হয়নি । 

সেক্সপীয়র এমন হৃদয়াবেগে আধ্ুত বাস্তব চিত্র আকতে পারেন নি। বীরত্ব 
কাহিনী বণিত ন। হলেও উপবোক্জ দৃশ্ঠাবলীর জীবস্ত বাস্তব রূপই রাষায়ণের 

প্রধান সম্পদ । পারিবারিক জীবনের প্রেম, প্রীতি ও ছন্দের কাহিনী ভারতীয় 
সমাজে সর্বস্তরের জীবনকে ম্পশ করেছে । রামের স্যায়পরায়ণতা ও সীতার 

সতীপ্রেম ন্বরণসুত্রের মত এই মহাঁকাব্যের মধ্যে দীপ্তমান হয়ে হিন্দুর নিকট একে 
মহান করে তুলেছে। হিন্দুর আদর্শ পুরুষ ও নাপী-রাম এবং সীর্তী। 

অগ্নিপরীক্ষা, প্রলোভন, ভাগ্যবিপর্যয় সমস্ত ছুর্যোগের মধ্যেও তাঁরা নিজ কর্তবো 

অবিচল। আম্মপরীক্ষা1! ও সহনশীলতা! ঘদি হিন্দু পুরুষচরিত্রের আদর্শ হয়, নিষ্ঠা 
ও আত্মত্যাগ তবে হিন্দুনারীর আদর্শ। সীতা! হিন্দু রমণীর চিত্তে এমন 
স্থান অধিকার করে আছেন যেখানে আর কোনে! কবির কোনো! হুষ্টি পৌছিতে 

পারেনি। প্রায় সমস্ত হিন্দু তরুণীর শৈশবস্থতি সীতার করুণ কাছিনীতে ভরে 
থাকে । এই কাহিনী হিন্দুবাঁলিক! মায়ের কোলে, স্বজন পরিমগুলীতে বষে 

দারা-জীবন ধরে শুনছে, প্মরণে রাখছে। 
প্রা্গীন গ্রীসে জীবনের আদর্শ ছিল সৌন্দর্য স্থখান্ভূতি এবং প্রাচীন 

চারতের আদর্শ হ'ল কর্তবানিষ্ঠা ও সহনশীলত। এবং গ্রীতি। হেলেনের 



২১৩ রমেশচজ্জ 

নানীচরিজ্রের রলমাধুরী সমন্ত পাশ্চাত্য জগৎ সন্মোহিত করেছে, আত্মত্যাগ, 
নিষ্ঠাপৃত সীতাচিত্র যুগ ধুগ ধরে মুগ্ধ করেছে হিন্দুকে | 

ভারতবর্ষে এই ছুটি মহাকাব্য স্যট্টির কারণ আধুনিক পাঠক ঈ 
বুঝবেন । মানবজীবনের আঁশা-আকাজ্ষা ঘদি সত্যের পাবকখিখায় দীপ্ত হয়ে 
কাব্যে স্পন্দিত না হয় তবে সে কাব্য শাশ্বত গৌরবের অধিকারী হতে 
পারে না। 

ভারতের অতীত যুগের বীরদের কাহিনী ও আদর্শ মহাভারতের উপজীব 

আর হিন্দুর প্রাচীন পারিবারিক জীবন, ধর্মজীবন তার সমস্ত মাধুধ নিয়ে 
রামায়ণে স্বান পেয়েছে । " 

- একটি কাব্য অন্তটির পরিপূরক | বিস্বত অতীতের শৌর্ধ-বীর্ধ ও জীবনামশ 
এরাই আমাদের নিকট উন্মোচিত করেছে । ভারতবর্ষ ছাঁড়1! আর কোনে 

দ্বেশ তার প্রাচীন সভ্যতার এমন, জীবস্ত চিত্র সংরক্ষণে সমর্থ হয়নি 
জাতীয় জীবন, সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং ধর্মসংস্কারে, 
উপর মন্থাকাব্যছুটির প্রভাব অনুভবের মধ্য দিয়ে জাতির গত তিন সহ 

বৎসরের ইতিহাস উদ্ভাসিত হয়েছে ।* 

ক ক্গুদাগ ২ গুননিত। চক্রহ্ি। 




















